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Predlog spremembe 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo 
prinesel novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, 
da je treba pri odločitvah o energetski 
politiki v vsakem nacionalnem sistemu 
upoštevati, kako bi lahko te odločitve 
vplivale na druge države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 250
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si EU 
prizadeva za energetsko neodvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
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težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

soodvisnosti med državami članicami, 
tako da se zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture pametnega omrežja in
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod, hkrati pa 
okrepiti distribucijsko omrežje, da se 
omogoči bolj množičen dostop in 
učinkovita vključitev mikrogeneratorjev;
poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da 
bo napredek na področju politike in 
zakonodaje v državah članicah odpravil 
preostala infrastrukturna ozka grla in 
pomanjkljivosti trga, tržne koncentracije 
in subvencije za fosilna goriva ter ne bo 
prinesel novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice; poziva države 
članice in EU, naj nemudoma ukinejo 
subvencije za fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko 
neodvisnost, težišče premakniti na model 
energetske soodvisnosti, tako da se 
zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture superomrežja EU, ki bi 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod; 
poudarja, kako pomembno je izkoristiti 
celoten potencial decentralizirane 
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državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

proizvodnje energije in proizvodnje v 
malem obsegu in pametne energetske 
infrastrukture v vseh državah članicah ter
zagotoviti, da bo napredek na področju 
politike in zakonodaje v državah članicah 
odpravil preostala infrastrukturna ozka grla 
ter ne bo prinesel novih ovir za 
povezovanje trgov z električno energijo in 
plinom ali energetskega trga; poleg tega 
poudarja, da je treba pri odločitvah o 
energetski politiki v vsakem nacionalnem 
sistemu upoštevati, kako bi lahko te 
odločitve vplivale na druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko 
neodvisnost, težišče premakniti na model 
energetske soodvisnosti, tako da se 
zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture superomrežja EU, ki bi 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da 
bo napredek na področju politike in 
zakonodaje v državah članicah v celoti 
uveljavil določbe treh svežnjev 
liberalizacije ter odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
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druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti in delitve obnovljivih virov 
energije med državami članicami, tako da 
se zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture superomrežja EU, ki bi 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod, 
s tem pa bi izkoristili sorazmerne 
prednosti držav članic na področju 
obnovljive energije; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 254
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah v celoti uveljavil določbe 
treh svežnjev liberalizacije ter odpravil 
preostala infrastrukturna ozka grla ter ne 
bo prinesel novih ovir za povezovanje 
trgov z električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko 
neodvisnost, težišče premakniti na model
energetske soodvisnosti, tako da se 
zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture superomrežja EU, ki bi 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da 
napredek na področju politike in 
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državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

zakonodaje v državah članicah odpravi
preostala infrastrukturna ozka grla ter ne 
prinese novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom; poleg tega 
poudarja, da je treba pri odločitvah o 
energetski politiki v vsakem nacionalnem 
sistemu upoštevati, kako bi lahko te 
odločitve vplivale na druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 256
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko 
neodvisnost, težišče premakniti na model 
energetske soodvisnosti, tako da se 
zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture superomrežja EU, ki bi 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da 
bo napredek na področju politike in 
zakonodaje v državah članicah odpravil 
preostala infrastrukturna ozka grla ter ne 
bo prinesel novih ovir za povezovanje 
trgov z električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 257
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko 
neodvisnost, težišče premakniti na model 
energetske soodvisnosti, tako da se 
zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture superomrežja EU, ki bi 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da 
bo napredek na področju politike in 
zakonodaje v državah članicah odpravil 
preostala infrastrukturna ozka grla ter ne 
bo prinesel novih ovir za povezovanje 
trgov z električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

Or. fr

Predlog spremembe 258
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko 
neodvisnost, težišče premakniti na model 
energetske soodvisnosti, tako da se 
zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
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superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

infrastrukture superomrežja EU, ki bi 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da 
bo napredek na področju politike in 
zakonodaje v državah članicah odpravil 
preostala infrastrukturna ozka grla ter ne 
bo prinesel novih ovir za povezovanje 
trgov z električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 259
Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se v razumnem času
zagotovi dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 260
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla in 
pomanjkljivosti trga ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 261
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
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soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu tudi 
upoštevati, kako bi lahko te odločitve 
vplivale na druge države članice;

Or. ro

Predlog spremembe 262
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
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druge države članice; druge države članice; poziva Komisijo, naj 
predlaga sklep o obveščanju in 
posvetovanju med državami članicami o 
pomembnih nacionalnih odločitvah glede 
energetske politike; 

Or. en

Predlog spremembe 263
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko odvisnost, 
težišče premakniti na model energetske 
soodvisnosti, tako da se zagotovi 
čimprejšnje dokončanje notranjega 
energetskega trga v EU in infrastrukture 
superomrežja EU, ki bi povezovalo sever 
in jug ter vzhod in zahod; poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti, da bo napredek 
na področju politike in zakonodaje v 
državah članicah odpravil preostala 
infrastrukturna ozka grla ter ne bo prinesel 
novih ovir za povezovanje trgov z 
električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice;

12. poudarja, da je treba ob tem, ko si 
države članice prizadevajo za zanesljivo 
oskrbo z energijo in energetsko 
neodvisnost, težišče premakniti na model 
energetske soodvisnosti, tako da se 
zagotovi čimprejšnje dokončanje 
notranjega energetskega trga v EU in 
infrastrukture superomrežja EU, ki bi 
povezovalo sever in jug ter vzhod in zahod; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da 
bo napredek na področju politike in 
zakonodaje v državah članicah odpravil 
preostala infrastrukturna ozka grla ter ne 
bo prinesel novih ovir za povezovanje 
trgov z električno energijo in plinom ali 
energetskega trga; poleg tega poudarja, da 
je treba pri odločitvah o energetski politiki 
v vsakem nacionalnem sistemu upoštevati, 
kako bi lahko te odločitve vplivale na 
druge države članice; predlaga, da se 
preuči možnost in način uporabe znanja 
ter struktur Agencije za koordinacijo 
energetskih regulatorjev (ACER) pri 
izvajanju teh nalog;

Or. sl
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Predlog spremembe 264
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja potrebo po izvajanju 
veljavnih politik in predpisov, da se 
zagotovi boljša izkoriščenost obstoječe 
energetske infrastrukture v korist 
evropskega porabnika; poziva Evropsko 
komisijo in ACER (Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev), naj 
strožje nadzorujeta nacionalno izvajanje 
predpisov, kot so predpisi v zvezi z 
načelom „uporabi ali opusti“;

Or. en

Predlog spremembe 265
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da bo izkoriščanje vseh 
možnosti za varčevanje z energijo močno 
zmanjšalo obseg izziva, s katerim se 
Evropa sooča pri zamenjavi in posodobitvi 
svoje energetske infrastrukture; poziva k 
vključitvi napovedi o znižanju porabe v 
načrtovanje infrastrukture in k popolni 
vključitvi načela „najprej varčevanje“ v 
razvoj energetskega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 266
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja potrebo po popolnoma 
integriranem trgu do leta 2014; poudarja, 
da je nujno celovito izvajanje zakonodaje o 
energetskem trgu v vseh državah članicah 
in da je treba zagotoviti, da po letu 2015 
nobena država članica ali regija ne bo 
ostala izključena iz evropskega plinskega 
ali električnega omrežja oziroma da 
zanesljivost njene oskrbe z energijo ne bo 
ogrožena zaradi pomanjkanja ustreznih 
povezav; poudarja, da je treba upoštevati 
socialni učinek, hkrati pa poskrbeti, da 
bodo cene energije bolj ustrezale stroškom;

13. poudarja potrebo po popolnoma 
integriranem evropskem energetskem trgu 
do leta 2014; poudarja, da je nujno celovito 
izvajanje zakonodaje o energetskem trgu v 
vseh državah članicah in da je treba 
zagotoviti, da po letu 2015 nobena država 
članica ali regija ne bo ostala izključena iz 
evropskega plinskega ali električnega 
omrežja; poudarja, da je treba upoštevati 
socialni učinek, hkrati pa poskrbeti, da 
bodo cene energije bolj ustrezale stroškom, 
vključno z okoljskimi stroški, ki se 
zaenkrat še ne upoštevajo v celoti;

Or. en

Predlog spremembe 267
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja potrebo po popolnoma 
integriranem trgu do leta 2014; poudarja, 
da je nujno celovito izvajanje zakonodaje o 
energetskem trgu v vseh državah članicah 
in da je treba zagotoviti, da po letu 2015 
nobena država članica ali regija ne bo 
ostala izključena iz evropskega plinskega 
ali električnega omrežja oziroma da 
zanesljivost njene oskrbe z energijo ne bo 
ogrožena zaradi pomanjkanja ustreznih 
povezav; poudarja, da je treba upoštevati 
socialni učinek, hkrati pa poskrbeti, da 
bodo cene energije bolj ustrezale 
stroškom;

13. poudarja potrebo po popolnoma 
integriranem trgu do leta 2014; poudarja, 
da je nujno celovito izvajanje zakonodaje o 
energetskem trgu v vseh državah članicah 
in da je treba zagotoviti, da po letu 2015 
nobena država članica ali regija ne bo 
ostala izključena iz evropskega plinskega 
ali električnega omrežja oziroma da 
zanesljivost njene oskrbe z energijo ne bo 
ogrožena zaradi pomanjkanja ustreznih 
povezav; poudarja, da je treba upoštevati 
socialni učinek ter zagotoviti, da so cene 
energije dostopne vsem, hkrati pa tudi 
poskrbeti, da bodo bolj ustrezale stroškom;

Or. ro
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Predlog spremembe 268
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja potrebo po popolnoma 
integriranem trgu do leta 2014; poudarja, 
da je nujno celovito izvajanje zakonodaje o 
energetskem trgu v vseh državah članicah 
in da je treba zagotoviti, da po letu 2015 
nobena država članica ali regija ne bo 
ostala izključena iz evropskega plinskega 
ali električnega omrežja oziroma da 
zanesljivost njene oskrbe z energijo ne bo 
ogrožena zaradi pomanjkanja ustreznih 
povezav; poudarja, da je treba upoštevati 
socialni učinek, hkrati pa poskrbeti, da 
bodo cene energije bolj ustrezale stroškom;

13. poudarja potrebo po popolnoma 
integriranem trgu do leta 2014; poudarja, 
da je nujno celovito izvajanje zakonodaje o 
energetskem trgu v vseh državah članicah 
in da je treba zagotoviti, da po letu 2015 
nobena država članica ali regija ne bo 
ostala izključena iz evropskega plinskega 
ali električnega omrežja oziroma da 
zanesljivost njene oskrbe z energijo ne bo 
ogrožena zaradi pomanjkanja ustreznih 
povezav; poudarja, da je treba upoštevati 
socialni učinek, hkrati pa poskrbeti, da 
bodo cene energije bolj ustrezale stroškom;
to pomeni, da je treba povečati 
konkurenco, kar bo prispevalo tudi k večji 
preglednosti cen energije;

Or. fr

Predlog spremembe 269
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba izvajati vse 
člene tretjega svežnja ukrepov za 
energetski trg brez izjeme; meni, da to 
zlasti velja za člen 11 Direktive 
2009/73/ES; poudarja, da morajo vsi 
operaterji iz tretjih držav v celoti 
spoštovati energetsko in konkurenčno 
pravo Unije ter da Komisija ne bi smela 
sprejeti nobenega poskusa spremembe 
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izvajanja zakonodaje preko sporazumov o 
partnerstvu in sodelovanju ali medvladnih 
sporazumov; 

Or. en

Predlog spremembe 270
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba povečati 
spodbude za vlagatelje v energetski trg s 
povečanjem dobičkonosnosti in 
olajšanjem – ne pa tudi rahljanjem –
birokratskih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 271
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da je treba v skladu s 
pozivi glede okrepljene vloge WTO, 
podanimi na vrhunskem srečanju Rio+20, 
zaščititi potrošnike pred visokimi cenami 
energije ter podjetja pred nepošteno 
konkurenco in umetno nizkimi cenami s 
strani podjetij zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 272
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih rezervnih in izravnalnih
virih v elektroenergetskem sistemu (na 
primer prilagodljiva proizvodnja, 
skladiščenje, obvladovanje povpraševanja), 
ki se bodo pojavili, ko se bo prispevek 
proizvodnje iz spremenljivih obnovljivih 
virov povečal, ter poudarja pomen 
infrastrukture na ravni distribucije in 
pomembno vlogo, ki jo imajo industrijski 
porabniki in upravljavci distribucijskih 
omrežij pri vključevanju decentralizirane 
proizvodnje energije in ukrepov 
energetske učinkovitosti na strani 
povpraševanja v sistem; poudarja, da je 
treba opraviti primerno oceno
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo v Evropi; v zvezi s tem poudarja, 
da razvoj politik v državah članicah ne sme 
ustvariti novih ovir za integracijo trga z 
električno energijo ali plinom; poudarja, 
da bi bolj prednostno obravnavanje virov 
na strani povpraševanja, kot je odziv na 
povpraševanje, precej okrepilo 
vključevanje decentraliziranih virov 
proizvodnje energije in pospešilo 
doseganje splošnih ciljev energetske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. priznava, da je finančna kriza še 
dodatno zmanjšala zmogljivost sektorja, 
da financira preobrazbo energetskega 
sistema; poziva Komisijo, naj poda 
predloge o takšni ureditvi trga električne 
energije, da bo ta sektor pritegnil potrebni 
kapital; opozarja na nove izzive, kot je 
potreba po prilagodljivih virih v
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da je treba nagraditi prispevanje 
k zanesljivosti preskrbe z energijo; v zvezi 
z vsem navedenim poudarja, da bi bilo 
treba v razvoju politik v državah članicah 
opredeliti primere najboljše prakse, ki pa
ne smejo ustvariti novih ovir za integracijo 
trga z električno energijo ali plinom;

Or. en

Predlog spremembe 274
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal, 
ter poudarja pomen infrastrukture na 
ravni distribucije in pomembno vlogo, ki 
jo imajo proaktivni porabniki in 
upravljavci distribucijskih omrežij pri 
vključevanju decentralizirane proizvodnje 
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energijo ali plinom; energije in ukrepov energetske 
učinkovitosti na strani povpraševanja v 
sistem; poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom; poudarja, da bi bolj 
prednostno obravnavanje upravljanja 
povpraševanja in proizvodnje energije na 
strani povpraševanja precej okrepilo 
vključevanje decentraliziranih virov 
proizvodnje energije in pospešilo 
doseganje splošnih ciljev energetske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih rezervnih in izravnalnih
virih v elektroenergetskem sistemu (na 
primer prilagodljiva proizvodnja, 
skladiščenje, obvladovanje povpraševanja), 
ki se bodo pojavili, ko se bo prispevek 
proizvodnje iz spremenljivih obnovljivih 
virov povečal; poudarja, da je treba 
opraviti primerno oceno zmogljivosti za 
zanesljivo preskrbo z energijo v Evropi; v 
zvezi s tem poudarja pomen boljših 
medsebojnih povezav med državami 
članicami in tretjimi državami; poudarja, 
da bi bolj prednostno obravnavanje 
upravljanja povpraševanja in proizvodnje 
energije na strani povpraševanja precej 
okrepilo vključevanje decentraliziranih 
virov proizvodnje energije in pospešilo 
doseganje splošnih ciljev energetske 
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politike;

Or. en

Predlog spremembe 276
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive in priložnosti, 
kot je potreba po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal;
meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj 
osredotočiti na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskih sistemov in porabo; 
priznava pomen infrastrukture na ravni 
distribucije in pomembno vlogo, ki jo 
imajo industrijski porabniki in upravljavci 
distribucijskih omrežij pri vključevanju 
decentralizirane proizvodnje energije v 
sistem; poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

Or. en

Predlog spremembe 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 14



PE496.501v01-00 22/149 AM\913608SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal, 
pa tudi na potrebo po novi infrastrukturi 
in prilagodljivosti na ravni distribucije ter 
na zmožnost industrijskih porabnikov in 
upravljavcev distribucijskih omrežij, da 
prispevajo k večji energetski učinkovitosti; 
poudarja, da je treba opraviti temeljito 
oceno razpoložljive zmogljivosti za 
zanesljivo preskrbo z energijo; v zvezi s 
tem poudarja, da razvoj politik v državah 
članicah ne sme ustvariti novih ovir za 
integracijo trga z električno energijo ali 
plinom;

Or. en

Predlog spremembe 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja potrebo po primernih 
instrumentih za zagotovitev zadostnih 
rezervnih zmogljivosti za zanesljivo 
preskrbo z energijo; v zvezi s tem 
poudarja, da razvoj politik v državah 
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energijo ali plinom; članicah ne sme ustvariti novih ovir za 
integracijo trga z električno energijo ali 
plinom, temveč mora omogočiti dovolj 
spodbud za proizvodnjo, da se ohrani 
zadostna zmogljivost sistema;

Or. en

Predlog spremembe 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za prilagoditev ponudbe 
povpraševanju, kar bi zagotovilo
zanesljivo preskrbo z energijo; v zvezi s 
tem poudarja, da razvoj politik v državah 
članicah ne sme ustvariti novih ovir za 
integracijo trga z električno energijo ali 
plinom;

Or. en

Predlog spremembe 280
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
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elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja potrebo po bolj celostnem 
pogledu na prenos, distribucijo in 
skladiščenje; poudarja, da so potrebne 
zadostne zmogljivosti za zanesljivo 
preskrbo z energijo; v zvezi s tem 
poudarja, da razvoj politik v državah 
članicah ne sme ustvariti novih ovir za 
integracijo trga z električno energijo ali 
plinom;

Or. en

Predlog spremembe 281
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive in nove tržne 
priložnosti, kot je potreba po prilagodljivih 
virih v elektroenergetskem sistemu (na 
primer prilagodljiva proizvodnja, 
skladiščenje, obvladovanje povpraševanja 
in medsebojne povezave), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so za zanesljivo preskrbo z 
energijo potrebni delujoči trgi v Evropi; v 
zvezi s tem poudarja, da razvoj politik v 
državah članicah ne sme ustvariti novih 
ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

Or. en



AM\913608SL.doc 25/149 PE496.501v01-00

SL

Predlog spremembe 282
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, robustno 
omrežje prenosa energije, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

Or. en

Predlog spremembe 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal;
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja in 
medsebojne povezave), ki se bodo pojavili, 
ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
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energijo ali plinom;

Or. en

Predlog spremembe 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja, 
mikroproizvodnja), ki se bodo pojavili, ko 
se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

Or. en

Predlog spremembe 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 

14. priznava elemente novega 
energetskega sistema, kot je potreba po 
prilagodljivih virih v elektroenergetskem 
sistemu (na primer prilagodljiva 
proizvodnja, skladiščenje, obvladovanje 
povpraševanja), ki se bodo pojavili, ko se 
bo prispevek proizvodnje iz spremenljivih 
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poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

obnovljivih virov povečal; poudarja, da je 
treba brez odlašanja razviti te elemente, 
da bi zagotovili zanesljivo preskrbo z 
energijo; poudarja, da razvoj politik v 
državah članicah ne sme ustvariti novih 
ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

Or. en

Predlog spremembe 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; zato meni, da bi večja 
medsebojna povezanost bistveno 
pripomogla k soočanju s pričakovanim 
velikim povečanjem nestalne proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov; v 
zvezi s tem poudarja, da razvoj politik v 
državah članicah ne sme ustvariti novih 
ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

Or. en

Predlog spremembe 287
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 14



PE496.501v01-00 28/149 AM\913608SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; v zvezi s tem poudarja, da razvoj 
politik v državah članicah ne sme ustvariti 
novih ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

14. opozarja na nove izzive, kot je potreba 
po prilagodljivih virih v 
elektroenergetskem sistemu (na primer 
prilagodljiva proizvodnja, skladiščenje, 
obvladovanje povpraševanja), ki se bodo 
pojavili, ko se bo prispevek proizvodnje iz 
spremenljivih obnovljivih virov povečal; 
poudarja, da so potrebne zadostne 
zmogljivosti za zanesljivo preskrbo z 
energijo; zato poudarja, da morajo javni 
organi pospeševati razvoj teh tehnologij; v 
zvezi s tem poudarja, da razvoj politik v 
državah članicah ne sme ustvariti novih 
ovir za integracijo trga z električno 
energijo ali plinom;

Or. fr

Predlog spremembe 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da je sedanja 
infrastruktura zastarela ter da bodo zato 
potrebne ogromne naložbe za vsak 
scenarij iz sporočila Komisije o načrtu 
2050; poudarja, da se bo zaradi tega do 
leta 2030 podražila energija po vsakem od 
teh scenarijev; poleg tega opozarja na 
navedbe Komisije, da največji delež teh 
podražitev že poteka v referenčnem 
scenariju, saj so povezane z zamenjavo 
starih, že v celoti odpisanih zmogljivosti za 
proizvodnjo v naslednjih 20 letih; 
poudarja, da glede na podobne stroške po 
vseh scenarijih ne bi smeli zanemariti 
pozitivnih ekonomskih, okoljskih in 
socialnih učinkov, povezanih z visoko 
energetsko učinkovitostjo in s scenarijem 
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visokega deleža obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, 
da je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, 
da je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 291
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, 
da je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

15. ugotavlja, da se absolutna poraba 
plina zmanjšuje v vseh usmeritvah, ki jih 
je preučila Komisija, najsibo za 
gospodinjsko ali druge uporabe; je 
zaskrbljen zaradi velikega tveganja, da bi 
imelo prekomerno vlaganje v plinovodno 
infrastrukturo omejevalni učinek; meni, 
da bi morale biti prihodnje naložbe v novo 
infrastrukturo razvrščene glede na njihov 
pomen in v interesu stroškovne 
učinkovitosti ter vedno uravnotežene z 
naložbami v ukrepe za energetsko 
učinkovitost oziroma z 
nadgrajevanjem/posodabljanjem obstoječe 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 292
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, 
da je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

15. poudarja, da je zanesljiva preskrba 
Evropske unije z energijo odvisna od večje 
diverzifikacije njenih uvoznih virov; zato 
poudarja, da mora aktivno krepiti 
sodelovanje s svojimi partnerji, zlasti s 
državami kavkaške regije; zato je 
zaskrbljen zaradi zamud pri dokončanju 
južnega koridorja; poudarja zmožnosti 
dodatnega koridorja za oskrbo s plinom v 
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vzhodnem Sredozemlju, ki bo prilagodljiv 
vir energije in bo spodbudil konkurenčnost 
na notranjem energetskem trgu v EU;

Or. fr

Predlog spremembe 293
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja, da 
mora diverzifikacija preko južnega 
koridorja vključevati nove vire nafte, 
plina in električne energije, ki ne 
prihajajo iz Rusije, za države članice, ki so 
prekomerno odvisne od te edine 
dobaviteljice; poudarja zmožnosti 
dodatnega koridorja za oskrbo s plinom v 
vzhodnem Sredozemlju, ki bo prilagodljiv 
vir energije in bo spodbudil konkurenčnost 
na notranjem energetskem trgu v EU;

Or. en

Predlog spremembe 294
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo, opominja na velik 
prispevek utekočinjenega zemeljskega 
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plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

plina (LNG) in vozil na LNG k preskrbi z 
energijo v EU ter poudarja zmožnosti 
dodatnega koridorja za oskrbo s plinom v 
vzhodnem Sredozemlju, ki bo prilagodljiv 
vir energije in bo spodbudil konkurenčnost 
na notranjem energetskem trgu v EU;

Or. en

Predlog spremembe 295
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo in poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju in 
črnomorski regiji, ki bo prilagodljiv vir 
energije in bo spodbudil konkurenčnost na 
notranjem energetskem trgu v EU;

Or. ro

Predlog spremembe 296
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja 
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiva pot oskrbe z energijo in bo 
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konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

spodbudil konkurenčnost na notranjem 
energetskem trgu v EU;

Or. en

Predlog spremembe 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja, da 
je treba zanesljivo preskrbo z energijo 
doseči z diverzifikacijo; poudarja
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

15. je zaskrbljen zaradi zamud pri 
dokončanju južnega koridorja; poudarja 
potrebo po doseganju zanesljive preskrbe
z energijo prek diverzifikacije ter
zmožnosti dodatnega koridorja za oskrbo s 
plinom v vzhodnem Sredozemlju, ki bo 
prilagodljiv vir energije in bo spodbudil 
konkurenčnost na notranjem energetskem 
trgu v EU;

Or. en

Predlog spremembe 298
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. opominja, da strateška partnerstva 
Unije z državami proizvajalkami in 
tranzitnimi državami, zlasti z državami, 
vključenimi v evropsko sosedsko politiko, 
zahtevajo ustrezna orodja, predvidljivost, 
stabilnost in dolgoročne investicije; zato 
poudarja, da morajo biti podnebni cilji 
Unije usklajeni s projekti naložb EU v 
infrastrukturo, ki so usmerjeni k večji 
raznolikosti dobavnih poti in večji 
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zanesljivosti oskrbe Unije z energijo, kot 
je Nabucco;

Or. en

Predlog spremembe 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej 
igrati glavno vlogo pri financiranju 
naložb v energetsko infrastrukturo, hkrati 
pa priznava, da bo za nekatere projekte 
morda potrebna javna podpora, ki bo 
spodbudila zasebno financiranje; 
poudarja, da bi moral vsak prispevek iz 
javnih financ temeljiti na jasnih in 
preglednih merilih, da ne bi smel 
izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 300
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej 
igrati glavno vlogo pri financiranju naložb 
v energetsko infrastrukturo, hkrati pa
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi 
moral vsak prispevek iz javnih financ 
temeljiti na jasnih in preglednih merilih, da 
ne bi smel izkrivljati konkurence ter bi 

16. opozarja, da imajo udeleženci na trgu 
primarno odgovornost pri financiranju
energetske infrastrukture; priznava, da če 
projektov evropskega interesa ne bodo 
mogli izvajati udeleženci na trgu, bo za 
spodbujanje zasebnega financiranja 
morda potrebna evropska podpora; 
poudarja, da bi moral vsak prispevek iz 
javnih financ temeljiti na jasnih in 



AM\913608SL.doc 35/149 PE496.501v01-00

SL

moral upoštevati interese potrošnikov; preglednih merilih, da ne bi smel izkrivljati 
konkurence ter bi moral upoštevati interese 
potrošnikov;

Or. nl

Predlog spremembe 301
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi moral 
vsak prispevek iz javnih financ temeljiti 
na jasnih in preglednih merilih, da ne bi 
smel izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

16. opozarja, da morajo trgi v skladu s 
svežnjem ukrepov za notranji trg še naprej 
igrati glavno vlogo pri financiranju naložb 
v energetsko infrastrukturo; priznava, da 
bo za nekatere projekte, ki so upravičeni z 
vidika zanesljive oskrbe, solidarnosti in 
trajnosti, a ne bodo pritegnili dovolj 
sredstev na trgu, morda potrebna omejena
javna podpora, ki bo spodbudila zasebno 
financiranje; poudarja, da morajo biti taki 
projekti izbrani na podlagi jasnih in 
preglednih meril, da bi se preprečilo 
izkrivljanje konkurence ter upoštevalo
interese potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 302
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte 
morda potrebna javna podpora, ki bo 

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da obstajajo projekti, ki 
potrebujejo javno podporo, saj so zelo 
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spodbudila zasebno financiranje; poudarja, 
da bi moral vsak prispevek iz javnih financ 
temeljiti na jasnih in preglednih merilih, da 
ne bi smel izkrivljati konkurence ter bi 
moral upoštevati interese potrošnikov;

pomembni za preobrazbo energetske 
podobe EU, poleg tega pa lahko ta
podpora spodbudi zasebno financiranje; 
poudarja, da bi moral vsak prispevek iz 
javnih financ temeljiti na jasnih in 
preglednih merilih, da ne bi smel izkrivljati 
konkurence ter bi moral upoštevati interese 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 303
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi moral 
vsak prispevek iz javnih financ temeljiti na 
jasnih in preglednih merilih, da ne bi smel 
izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte, ki so 
upravičeni z vidika zanesljive oskrbe, 
solidarnosti in trajnosti, a ne bodo 
pritegnili dovolj sredstev na trgu, morda 
potrebna omejena javna podpora, ki bo 
spodbudila zasebno financiranje; poudarja, 
da bi moral biti pri takšnih projektih vsak 
prispevek iz javnih financ izbran na 
podlagi jasnih in preglednih meril, da ne bi 
smel izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 304
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi moral 
vsak prispevek iz javnih financ temeljiti na 
jasnih in preglednih merilih, da ne bi smel 
izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte 
potrebna javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi moral 
vsak prispevek iz javnih financ temeljiti na 
jasnih in preglednih merilih, da ne bi smel 
izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

Or. pl

Predlog spremembe 305
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi moral 
vsak prispevek iz javnih financ temeljiti na 
jasnih in preglednih merilih, da ne bi smel 
izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna omejena javna podpora, ki bo 
spodbudila zasebno financiranje; poudarja, 
da bi moral vsak prispevek iz javnih financ 
temeljiti na jasnih in preglednih merilih, da 
ne bi smel izkrivljati konkurence, da bi 
moral biti skladen z zakonodajo EU in 
njenimi dolgoročnimi energetskimi in 
podnebnimi cilji ter bi moral upoštevati 
interese potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi moral 
vsak prispevek iz javnih financ temeljiti na 
jasnih in preglednih merilih, da ne bi smel 
izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna omejena javna podpora, ki bo 
spodbudila zasebno financiranje; poudarja, 
da bi moral vsak prispevek iz javnih financ 
temeljiti na jasnih in preglednih merilih, da 
ne bi smel izkrivljati konkurence, da bi 
moral upoštevati interese potrošnikov ter 
da bi moral biti povsem skladen z 
zakonodajo EU in njenimi dolgoročnimi 
energetskimi in podnebnimi cilji;

Or. en

Predlog spremembe 307
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da morajo trgi še naprej igrati 
glavno vlogo pri financiranju naložb v 
energetsko infrastrukturo, hkrati pa 
priznava, da bo za nekatere projekte morda 
potrebna javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi moral 
vsak prispevek iz javnih financ temeljiti na 
jasnih in preglednih merilih, da ne bi smel 
izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

16. opozarja, da bodo regulirane naložbe
še naprej igrale glavno vlogo pri 
financiranju naložb v energetsko 
infrastrukturo, hkrati pa priznava, da bo za 
nekatere inovativne in strateško 
pomembne projekte morda potrebna 
omejena javna podpora, ki bo spodbudila 
zasebno financiranje; poudarja, da bi moral 
vsak prispevek iz javnih financ temeljiti na 
jasnih in preglednih merilih, da ne bi smel 
izkrivljati konkurence ter bi moral 
upoštevati interese potrošnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 308
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da bo večina scenarijev iz 
energetskega načrta nedosegljiva brez 
razvoja lokalnih pametnih distribucijskih 
omrežij za električno energijo in plin; 
meni, da bi morala Unija poleg čezmejnih 
projektov sprejeti ukrepe za podporo 
gradnji ali obnovi lokalnih omrežij, zlasti 
kar zadeva dostop za zaščitene porabnike;

Or. en

Predlog spremembe 309
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da se je kljub višjim 
položnicam za energijo v Evropi v zadnjih 
letih prav zaradi tega izoblikoval 
„pameten" in razumen pristop k 
energijski učinkovitosti in prihrankom pri 
energiji; vseeno verjame, da je na 
področju energije čedalje pomembnejša
tudi vloga informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij; v zvezi s tem opozarja na vlogo 
inteligentnih števcev pri posredovanju 
podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;
(Premaknjeno s točke 32.)

Or. sl
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Predlog spremembe 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja pomen instrumenta za 
povezovanje Evrope z rezervacijo 
zajetnega zneska za preobrazbo in 
nadaljnji razvoj energetske infrastrukture 
v EU; poudarja, kako pomembno je 
opredeliti in podpreti glavne trajnostne 
projekte velikega in malega obsega;

Or. en

Predlog spremembe 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja vlogo enovitega pristopa pri 
dopolnjevanju ciljev EU za poenostavitev 
in skrajšanje upravnih postopkov, s čimer 
se bodo pospešili postopki pridobivanja 
odobritev in dovoljenj ter zmanjšalo 
upravno breme za podjetja, ki potrebujejo 
dovoljenja za razvoj energetske 
infrastrukture, hkrati pa bo poskrbljeno za 
spoštovanje veljavnih predpisov; poziva 
države članice, naj pregledajo svoje 
postopke v zvezi s tem;

17. poudarja vlogo enovitega pristopa pri 
dopolnjevanju ciljev EU za poenostavitev 
in skrajšanje upravnih postopkov, s čimer 
se bodo pospešili postopki pridobivanja 
odobritev in dovoljenj ter zmanjšalo 
upravno breme za podjetja, ki potrebujejo 
dovoljenja za razvoj energetske 
infrastrukture, hkrati pa bo poskrbljeno za 
ustrezno spoštovanje veljavnih predpisov; 
poziva države članice, naj pregledajo svoje 
postopke v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 312
Romana Jordan
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;

črtano

(Premaknjeno na točko 33a.)

Or. sl

Predlog spremembe 313
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 314
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo, pa tudi novo 
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varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;

generacijo znanstvenikov in inovatorjev
na področju varne in zanesljive oskrbe z 
energijo ter gospodarjenja z odpadki; v 
zvezi s tem opominja na pomembno vlogo 
Obzorja 2020 in Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri premoščanju 
prepada med izobraževanjem, raziskavami 
in uvajanjem v energetskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 315
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, naj okrepijo izobraževalno 
zmogljivost, da bi zagotovili dovolj 
kvalificirane delovne sile in strokovnjakov 
za dekarbonizacijo evropskega 
energetskega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 316
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo, spodbujajo in 
razvijajo izobraževalne ustanove, ki bodo 
zmožne šolati kvalificirano delovno silo na 
področju varne in zanesljive oskrbe z 
energijo ter ravnanja z odpadki;

Or. fr
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Predlog spremembe 317
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo, 
energetske učinkovitosti ter ravnanja z 
odpadki;

Or. ro

Predlog spremembe 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo, 
energetske učinkovitosti ter gospodarjenja 
z odpadki;

Or. en

Predlog spremembe 319
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;

18. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo, 
energetske učinkovitosti ter gospodarjenja 
z odpadki;

Or. en

Predlog spremembe 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da bodo potrebne vse vrste 
nizkoogljične tehnologije, da bi dosegli 
ambiciozen cilj dekarbonizacije 
energetskega sistema EU na splošno in 
zlasti sektorja električne energije; 
opozarja, da bo še naprej negotovo, katere 
tehnologije se bodo v danem času izkazale 
za tehnično in komercialno uspešne; 
poudarja, da je treba ohraniti prožnost, da 
bi omogočili prilagajanje prihodnjim 
tehnološkim in socialno-ekonomskim 
spremembam; 

Or. en

Predlog spremembe 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da bodo potrebne vse vrste 
tehnologije zmanjševanja emisij CO2, da 
bi dosegli ambiciozen cilj dekarbonizacije 
zlasti energetskega sektorja EU; opozarja, 
da bo še naprej negotovo, katere 
tehnologije se bodo v danem času izkazale 
za tehnično in komercialno uspešne, ter 
zato poudarja, da je treba ohraniti 
prožnost, da bi omogočili prilagajanje 
prihodnjim tehnološkim in socialno-
ekonomskim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je treba posvetiti več 
pozornosti upravljanju na strani 
povpraševanja; poudarja, da je 
upravljanje na strani povpraševanja tako 
na industrijski kot na potrošniški ravni 
močan instrument za doseganje 
energetskega sistema, temelječega na 
obnovljivih virih, saj izravnava viške 
povpraševanja ali ponudbe in tako 
zmanjšuje potrebe po skladiščenju in 
zagotavljanju rezerv;

Or. en

Predlog spremembe 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)



PE496.501v01-00 46/149 AM\913608SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj se nujno loti 
reševanja regulatorne negotovosti za 
institucionalne vlagatelje pri razlagi 
tretjega svežnja, kadar so v vlogi 
pasivnega vlagatelja v zmogljivosti 
prenosa in proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva Komisijo, naj se nujno loti 
reševanja problematike pomanjkanja 
spodbud za naložbe upravljavcev 
distribucijskih omrežij in upravljavcev 
prenosnih omrežij v pametna omrežja, 
IKT in druge inovativne tehnologije, ki 
prispevajo k boljši in učinkovitejši izrabi 
obstoječega omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Podnaslov 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vloga posameznih energetskih virov Vloga fosilnih goriv in z njimi povezanih 
tehnologij

Or. en
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Predlog spremembe 326
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo) (za podnaslovom „Vloga posameznih energetskih virov“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poudarja, da gre pri jedrski energiji 
za vse manj prisoten element v mešanici 
energetskih virov. Dokler bodo jedrske 
elektrarne obratovale, bodo ohranjeni kar 
se da visoki evropski standardi varnosti, 
izredni varnostni pregledi bodo izvajani v 
vseh državah članicah Unije in jedrske 
elektrarne se bodo ustrezno izključevale iz 
omrežja;

Or. de

Predlog spremembe 327
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter 
posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov;

19. se strinja s Komisijo, da ima zemeljski 
plin pomembno vlogo pri prehodu k 
trajnostni oskrbi z energijo kot hiter in 
stroškovno učinkovit način zamenjave za 
premog ter prilagodljiva nadomestna 
rešitev za različne obnovljive vire 
energije;

Or. nl

Predlog spremembe 328
Holger Krahmer
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit 
način zmanjšanja odvisnosti od drugih, 
bolj onesnažujočih fosilnih goriv ter 
posledično zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov;

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema. Zaradi 
nizke vsebnosti ogljika njegova uporaba 
za pridobivanje električne energije in 
toplote omogoča zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov;

Or. de

Predlog spremembe 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

19. se strinja s Komisijo, da bi lahko imel 
zemeljski plin kratkoročno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter, začasen in stroškovno 
učinkovit način zmanjšanja odvisnosti od 
drugih, bolj onesnažujočih fosilnih goriv,
ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v sorazmerno kratkem 
času; vseeno pa svari pred vsakršnimi 
naložbami, ki bi lahko vodile v zaklenjeno 
odvisnost od kateregakoli fosilnega 
goriva, vključno z zemeljskim plinom, in 
ovirale prehod k dejansko trajnostnemu 
energetskemu sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 330
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin kratkoročno do 
srednjeročno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, saj pomeni hiter, 
začasen in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv, kar bi lahko 
zmanjšalo emisije toplogrednih plinov; 
vseeno svari pred vsakršnimi naložbami, 
ki bi lahko vodile v zaklenjeno odvisnost 
od kateregakoli fosilnega goriva, vključno 
z zemeljskim plinom, in ovirale prehod k 
resnično trajnostnemu energetskemu 
sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 331
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin pomembno vlogo pri 
spreminjanju k trajnostnemu 
energetskemu sistemu, ki temelji na 
obnovljivih virih, saj pomeni kratkoročen 
do srednjeročen, razmeroma hiter in 
stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, bolj onesnažujočih 
fosilnih goriv, ki povzročajo višje emisije
toplogrednih plinov;

Or. en
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Predlog spremembe 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

19. priznava, da bo imel konvencionalni
zemeljski plin vlogo prehodnega goriva
pri spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv, kar bi lahko 
pripomoglo k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 333
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; 
priznava, da bo za nekatere države članice 
povečana uporaba zemeljskega plina 
pomenila povečan uvoz tega goriva, kar 
bo negativno vplivalo na zanesljivo oskrbo 
z energijo;

Or. pl

Predlog spremembe 334
Lambert van Nistelrooij
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; v 
zvezi s tem ugotavlja, da okvir 
energetskega sektorja ni naklonjen 
uporabi zemeljskega plina, zato bi ga bilo 
treba izboljšati;

Or. nl

Predlog spremembe 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; 
priznava pomembnost zemeljskega plina 
in poudarja potrebo po raznolikosti 
dobavnih poti zemeljskega plina v 
Evropsko unijo;

Or. en

Predlog spremembe 336
Rachida Dati
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. se strinja s Komisijo, da bo imel 
zemeljski plin ključno vlogo pri 
spreminjanju energetskega sistema, saj 
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, bolj 
onesnažujočih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.).

Predlog spremembe 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. se strinja, da bo imel zemeljski plin 
odločilno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema in postopnem 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov; 

Or. pl

Predlog spremembe 338
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. priznava, da bodo konvencionalna 
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fosilna goriva verjetno še naprej del 
energetskega sistema, vsaj v času prehoda 
na nizkoogljični energetski sistem;

Or. en

Predlog spremembe 339
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako 
pri prehodu na nizkoogljični energetski 
sistem, pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 340
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. meni, da bi plinu treba nameniti 
pomembnejšo vlogo, zlasti če bodo 
tehnologije za zajemanje in shranjevanje 
ogljika postale vsesplošno razpoložljive;
meni, da mora zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov postati osrednji cilj 
razmišljanj na tem področju ter 
prevladujoči cilj mešanice energetskih 
virov; prepoznava torej vlogo plina tako 
pri prehodu na nizkoogljični energetski 
sistem, pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
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virov energije spremenljiva;

Or. fr

Predlog spremembe 341
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako 
pri prehodu na nizkoogljični energetski 
sistem, pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. priznava osrednjo vlogo obnovljivih 
virov energije tako pri prehodu na 
trajnostni energetski sistem kot pri uporabi 
te prilagodljive nadomestne možnosti v 
bodočem evropskem energetskem sistemu 
z višjim deležem spremenljivih obnovljivih 
virov energije, vključno z večjim 
medsebojnim povezovanjem in 
skladiščenjem;

Or. en

Predlog spremembe 342
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako
pri prehodu na nizkoogljični energetski
sistem, pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. prepoznava vlogo zemeljskega plina in 
bioplina pri prehodu k ekonomiji skoraj 
popolnoma obnovljive energije in pri 
uporabi te prilagodljive nadomestne 
možnosti, ki lahko pripomore k izravnavi 
zmogljivosti;

Or. en
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Predlog spremembe 343
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako 
pri prehodu na nizkoogljični energetski 
sistem, pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. prepoznava ključno vlogo plina v času 
prehoda na energetski sistem, ki temelji na 
obnovljivih virih energije, ter pri 
kratkoročni do srednjeročni uporabi tega 
prilagodljivega nadomestnega vira, saj 
lahko pripomore k izravnavi zmogljivosti, 
kadar je količina obnovljivih virov energije 
spremenljiva;

Or. en

Predlog spremembe 344
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva; priznava, da 
bodo konvencionalna fosilna goriva 
verjetno še naprej del energetskega 
sistema, vsaj v času prehoda na 
nizkoogljični energetski sistem;

Or. en

Predlog spremembe 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem 
kot pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira za zagotovitev 
izravnave zmogljivosti, ki lahko 
pripomore k izravnavanju neenakomernih 
količin obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 346
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. prepoznava ključno vlogo plina kot 
prilagodljivega in relativno poceni goriva 
tako pri prehodu na nizkoogljični 
energetski sistem, pri uporabi tega 
prilagodljivega nadomestnega vira ter pri 
izravnavi zmogljivosti, kadar je količina 
obnovljivih virov energije spremenljiva;

Or. nl

Predlog spremembe 347
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
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prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira, skupaj s skladiščenjem 
energije in tehnologijami za odziv na 
povpraševanje, ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

Or. en

Predlog spremembe 348
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. prepoznava ključno vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina nestalnih 
obnovljivih virov energije spremenljiva;

Or. en

Predlog spremembe 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. prepoznava ključno vlogo plina tako 
pri prehodu na nizkoogljični energetski 
sistem, pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

20. prepoznava vlogo plina tako pri 
prehodu na nizkoogljični energetski sistem, 
pri uporabi tega prilagodljivega 
nadomestnega vira ter pri izravnavi 
zmogljivosti, kadar je količina obnovljivih 
virov energije spremenljiva;

Or. en
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Predlog spremembe 350
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih 
napovedi upoštevajo razvoj dogodkov v 
zvezi z njim;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih 
napovedi upoštevajo razvoj dogodkov v 
zvezi z njim;

21. poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajni okvir o nekonvencionalnem 
plinu na podlagi svojih nedavnih ocen in 
ob upoštevanju vseh okoljskih, 
gospodarskih, družbenih in zdravstvenih 
vidikov ter izračunov skupnih stroškov 
življenjske dobe, učinkov vezanja, 
uporabe zemljišč in tveganj, povezanih s 
hidravličnim lomljenjem v bližini kritičnih 
sistemov; meni, da bi morale za 
ugotavljanje mesta, ki bi ga lahko 
nekonvencionalni plin imel v prihodnji 
mešanici energetskih virov EU, pri 
oblikovanju prihodnjega scenarija 
energetske napovedi Komisija in države 
članice upoštevati rezultate ocen v zvezi z 
nekonvencionalnim plinom;
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Or. en

Predlog spremembe 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih 
napovedi upoštevajo razvoj dogodkov v 
zvezi z njim;

21. priznava precejšnja tveganja za okolje 
in zdravje, ki jih povzroča 
nekonvencionalni plin, in poziva države 
članice, naj uvedejo moratorij na vse 
dejavnosti, povezane s pridobivanjem tega 
plina, dokler skupaj s Komisijo ne 
izvedejo celovitih znanstvenih ocen 
učinkov nekonvencionalnega plina. Pri 
odločanju o odpravi nacionalnega 
moratorija je treba upoštevati rezultate teh 
znanstvenih ocen;

Or. en

Predlog spremembe 353
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih 
napovedi upoštevajo razvoj dogodkov v 
zvezi z njim;

21. meni, da bi lahko nekonvencionalni 
plin imel svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, pod pogojem, da se 
izvede temeljita ocena njegovih 
potencialnih koristi in tveganj; poudarja, 
da je treba pri vsaki podpori za 
izkoriščanje virov nekonvencionalnega 
plina upoštevati pravna vprašanja, oceno 
življenjske dobe, vpliv na okolje in 
ekonomsko izvedljivost;

Or. en
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Predlog spremembe 354
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim; pred začetkom pridobivanja 
nekonvencionalnih plinov se opravita 
obsežna ocena tveganja in ocena učinka, 
ki bosta izčrpno preverili učinke na okolje 
in odgovorili na vsa še odprta vprašanja 
na to temo.

Or. de

Predlog spremembe 355
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim; v zvezi s tem ugotavlja, da se še 
vedno razvijajo tehnike vrtanja ter da 
nadaljnje raziskave in razvoj lahko 
pripeljejo do boljših in čistejših praks;

Or. nl



AM\913608SL.doc 61/149 PE496.501v01-00

SL

Predlog spremembe 356
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

21. meni, da bi nekonvencionalni plin 
lahko imel svoje mesto v prihodnji 
mešanici energetskih virov EU, ter poziva 
Komisijo in države članice, naj pri 
oblikovanju prihodnjih scenarijev 
energetskih napovedi upoštevajo razvoj 
dogodkov v zvezi z njim ter naj upoštevajo 
morebitne posledice njegovega črpanja na
okolje in javno zdravje;

Or. ro

Predlog spremembe 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU in da bi se za 
zagotavljanje trajnostne proizvodnje lahko 
izkazalo, da je smiselno pregledati in 
prilagoditi okvir politike, ter poziva 
Komisijo in države članice, naj pri 
oblikovanju prihodnjih scenarijev 
energetskih napovedi upoštevajo razvoj 
dogodkov v zvezi z njim;

Or. en
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Predlog spremembe 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

21. meni, da bi lahko imel
nekonvencionalni plin le manjše mesto v 
prihodnji mešanici energetskih virov EU, 
ter poziva Komisijo in države članice, naj 
pri oblikovanju prihodnjih scenarijev 
energetskih napovedi upoštevajo razvoj 
dogodkov in okoljske vidike v zvezi z 
njim;

Or. en

Predlog spremembe 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

21. meni, da ima zemeljski plin iz 
nekonvencionalnih virov svoje mesto v 
prihodnji mešanici energetskih virov EU, 
ter poziva Komisijo in države članice, naj 
pri oblikovanju prihodnjih scenarijev 
energetskih napovedi upoštevajo razvoj 
dogodkov v zvezi z njim;

Or. en

Predlog spremembe 360
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

21. meni, da ima nekonvencionalni plin 
pomembno mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

Or. pl

Predlog spremembe 361
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da ima nekonvencionalni plin
svoje mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

21. meni, da ima nekonvencionalni plin
pomembno mesto v prihodnji mešanici 
energetskih virov EU, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj pri oblikovanju 
prihodnjih scenarijev energetskih napovedi 
upoštevajo razvoj dogodkov v zvezi z 
njim;

Or. de

Predlog spremembe 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. se strinja s Komisijo, da bo tudi v 
bodoče prispevek jedrske energije 
pomemben, saj jo nekatere države članice 
še vedno obravnavajo kot varen, zanesljiv 
in cenovno dostopen vir za nizkoogljično 
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proizvodnjo električne energije; priznava, 
da analiza scenarijev kaže, da jedrska 
energija lahko prispeva k nižjim 
sistemskim stroškom in cenam električne 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. se strinja s Komisijo, da bo jedrska 
energija ostala v mešanici virov za 
proizvodnjo energije EU, saj ostaja 
najpomembnejši vir nizkoogljične 
proizvodnje električne energije in glede na 
analizo scenarijev lahko prispeva k 
njenim nižjim sistemskim stroškom in 
cenam električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. se strinja s Komisijo, da jedrska 
energija, ki jo uporablja večina držav 
članic, prispeva k varni, zanesljivi in 
konkurenčni proizvodnji električne 
energije in znižuje sistemske stroške in 
cene električne energije, kot izhaja iz 
analize scenarijev;

Or. en
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Predlog spremembe 365
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja pomen jedrske energije kot 
osrednjega vira energije za prihodnost, 
ravno ko gre za doseganje cilja 
dekarbonizacije EU;

Or. de

Predlog spremembe 366
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. opozarja, da ima tudi rjavi premog v 
prihodnosti svoje mesto v okviru 
diverzifikacije energetske mešanice; 
poudarja, da je pridobivanje rjavega 
premoga konkurenčno tudi ob vseh 
veljavnih ciljih EU za boj proti 
podnebnim spremembam, saj je njegova 
prednost v sorazmerno nizkih stroških 
pridobivanja;

Or. de

Predlog spremembe 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in 
skladiščenja ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika 
nared, če naj bodo fosilna goriva še 
naprej pomemben del mešanice 
energetskih virov; poudarja, da je 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida prav tako pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 
ogljika“;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in 
skladiščenja ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika 
nared, če naj bodo fosilna goriva še 
naprej pomemben del mešanice 
energetskih virov; poudarja, da je 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida prav tako pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 
ogljika“;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 369
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in 
skladiščenja ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika 
nared, če naj bodo fosilna goriva še 
naprej pomemben del mešanice 
energetskih virov; poudarja, da je 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida prav tako pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 
ogljika“;

22. zaradi pomanjkanja sredstev in 
zmogljivosti za skladiščenje, nerešenih 
problemov, kot so visoki stroški, poraba 
energije (do 40 odstotkov energije, ki jo 
proizvede elektrarna) in okoljska 
tveganja, zajemanje in shranjevanje
ogljikovega dioksida ni sprejemljiva
možnost, če EU želi hitro razviti 
energetsko učinkovito ekonomijo 
obnovljive energije v skladu s podnebnimi 
cilji EU;

Or. en

Predlog spremembe 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in 
skladiščenja ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika
nared, če naj bodo fosilna goriva še naprej 
pomemben del mešanice energetskih 
virov; poudarja, da je zajemanje in 
shranjevanje ogljikovega dioksida prav 
tako pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in lahko v kombinaciji z biomaso 
zagotovi „negativne vrednosti ogljika“;

22. ugotavlja, da bi lahko zajemanje in 
shranjevanje ogljikovega dioksida imelo 
vlogo na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; vendar je zaskrbljen 
zaradi nerešenih problemov, kot so 
neopredeljene zamude pri razvoju, visoki 
stroški in tveganja za okolje; poudarja, da 
zajem in shranjevanje ogljikovega dioksida
najverjetneje ne bo nared za komercialno 
uporabo pred letom 2030 in zato 
priporoča previdnost pri upoštevanju 
zmanjšanja emisij CO2 zaradi zajemanja 
in shranjevanja ogljikovega dioksida v 
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scenarijih; poudarja, da bi lahko bilo 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in lahko v kombinaciji z biomaso 
zagotovi „negativne vrednosti ogljika“;

Or. en

Predlog spremembe 371
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja 
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika 
nared, če naj bodo fosilna goriva še 
naprej pomemben del mešanice 
energetskih virov; poudarja, da je 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida prav tako pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in lahko v kombinaciji z biomaso
zagotovi „negativne vrednosti ogljika“;

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja 
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da se 
tehnologija zajemanja in skladiščenja še 
raziskuje in razvija, ugotavlja, da bodo 
tehnologija zajemanja in skladiščenja ter 
druge alternativne tehnologije v 
prihodnosti pomembne možnosti za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in bi lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovile „negativne vrednosti 
ogljika“

Or. de

Predlog spremembe 372
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja 
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika

22. poudarja pomen zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida na poti 
k dekarbonizaciji do leta 2050; poudarja, 
da mora biti do leta 2030 zajem in 
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nared, če naj bodo fosilna goriva še naprej 
pomemben del mešanice energetskih virov; 
poudarja, da je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida prav tako pomembna 
možnost za dekarbonizacijo več dejavnosti 
težke industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 
ogljika“;

shranjevanje ogljikovega dioksida nared in 
gospodarsko izvedljivo, če naj bodo fosilna 
goriva še naprej del mešanice energetskih 
virov; poudarja, da je zajemanje in 
shranjevanje ogljikovega dioksida prav 
tako pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti intenzivne 
industrije, kot so rafiniranje nafte, 
taljenje aluminija in proizvodnja cementa;

Or. en

Predlog spremembe 373
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja 
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika
nared, če naj bodo fosilna goriva še naprej 
pomemben del mešanice energetskih virov;
poudarja, da je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida prav tako pomembna 
možnost za dekarbonizacijo več dejavnosti 
težke industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 
ogljika“;

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja 
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora do leta
2020 zajem in skladiščenje ogljika doseči 
uporabo v komercialnem merilu, če naj bo 
do leta 2030 nared in bodo fosilna goriva 
še naprej pomemben del mešanice 
energetskih virov; poudarja, da je 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida prav tako pomembna možnost za 
dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in lahko v kombinaciji z biomaso 
zagotovi „negativne vrednosti ogljika“;

Or. de

Predlog spremembe 374
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja 
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika 
nared, če naj bodo fosilna goriva še naprej 
pomemben del mešanice energetskih virov; 
poudarja, da je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida prav tako pomembna 
možnost za dekarbonizacijo več dejavnosti 
težke industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 
ogljika“;

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja 
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika 
nared, če naj bodo fosilna goriva še naprej 
pomemben del mešanice energetskih virov; 
poudarja, da je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida prav tako pomembna 
možnost za dekarbonizacijo več dejavnosti 
težke industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti
ogljika“; ugotavlja, da bi moral razvoj teh 
tehnologij biti stalno vezan na razvoj 
industrijskih tehnik za izkoriščanje CO2; 
meni, da v zvezi z ohranjanjem pomembne 
vloge fosilnih goriv v mešanici 
energetskih virov zajemanje in 
shranjevanje ogljikovega dioksida ne bi 
smelo biti edina možnost, ampak bi treba 
vsa prizadevanja vložiti v hitrejši razvoj 
vrste čistoogljičnih tehnologij; 

Or. pl

Predlog spremembe 375
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika
nared, če naj bodo fosilna goriva še naprej 
pomemben del mešanice energetskih virov; 
poudarja, da je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida prav tako pomembna 
možnost za dekarbonizacijo več dejavnosti 
težke industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 

22. poudarja pomen zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida na poti 
k letu 2050 in dekarbonizaciji; poudarja, da 
mora biti do leta 2030 zajem in 
shranjevanje ogljikovega dioksida razvito 
na ekonomsko učinkovit, varen in 
trajnosten način, nared, če naj bodo 
fosilna goriva še naprej pomemben del 
mešanice energetskih virov; poudarja, da je 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida prav tako pomembna možnost za 
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ogljika“; dekarbonizacijo več dejavnosti težke 
industrije in lahko v kombinaciji z biomaso 
zagotovi „negativne vrednosti ogljika“;

Or. en

Obrazložitev

Razvoj in izvajanje shranjevanja in zajemanja ogljikovega dioksida ne sme potekati za vsako 
ceno, ampak mora biti varno, gospodarsko učinkovito (vključno z uporabo zasebnih finančnih 
virov) in trajnostno.

Predlog spremembe 376
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen zajema in skladiščenja
ogljika na poti k letu 2050 in 
dekarbonizaciji; poudarja, da mora biti do 
leta 2030 zajem in skladiščenje ogljika
nared, če naj bodo fosilna goriva še naprej 
pomemben del mešanice energetskih virov; 
poudarja, da je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida prav tako pomembna 
možnost za dekarbonizacijo več dejavnosti
težke industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 
ogljika“;

22. poudarja velik pomen zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida na poti 
k letu 2050 in dekarbonizaciji; poudarja, da 
bi moral biti do leta 2030 zajem in 
shranjevanje ogljikovega dioksida nared, 
saj bodo fosilna goriva še naprej 
pomemben del mešanice energetskih virov; 
poudarja, da je zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida zelo pomembna 
možnost za dekarbonizacijo več dejavnosti 
težke industrije in lahko v kombinaciji z 
biomaso zagotovi „negativne vrednosti 
ogljika“; 

Or. en

Predlog spremembe 377
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja pomen političnih posegov, 
javnega financiranja in primerne cene 
ogljikovega dioksida za prikaz in 
zagotovitev zgodnje uporabe tehnologije 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida v Evropi od leta 2020; poudarja, 
da predstavitveni program EU pomembno 
prispeva k sprejemanju tehnologije 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida, ki je pomembna za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, in njeni javni 
podpori;

Or. en

Predlog spremembe 378
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. ugotavlja, da je za doseganje nizkih 
emisij ogljikovega dioksida treba zgraditi 
moderne in učinkovite elektrarne in 
posodobiti stare elektrarne in se tako 
pripraviti na uporabo tehnologije 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida in da so elektrarne na 
prilagodljiva fosilna goriva potrebne za 
zagotavljanje varnosti in stabilnosti 
omrežja, medtem ko se proizvodnja na 
podlagi nepredvidljivih in nestalnih 
obnovljivih virov energije povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 379
Kathleen Van Brempt
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Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. opaža, da dokler obstaja 
povpraševanje po izdelkih na osnovi 
surove nafte, je pomembno, da Evropa 
ohrani prisotnost v rafinerijah, in sicer ne 
samo zaradi sektorjev, povezanih z 
rafinerijami ali ki uporabljajo rafinirane 
proizvode, temveč tudi zaradi ohranjanja 
zaposlenosti v teh sektorjih ter zaradi 
okoljskih vidikov;

Or. en

Predlog spremembe 380
Vicky Ford, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. je zaskrbljen nad počasnim razvojem 
in uporabo tehnologij zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioskida glede 
na predvideno nadaljnjo rabo premoga 
kot vira energije na svetovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 381
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poziva Komisijo, naj omogoči in 
pospeši izmenjavo znanja in sodelovanje 
znotraj EU ter na mednarodni ravni, da se 
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bo v predstavitvenih programih zajemanja 
in shranjevanja ogljikovega dioksida 
upoštevalo najboljše tehnično znanje 
poziva Komisijo, naj podpre zgodnje 
naložbe v infrastrukturo plinovodov in 
uskladi čezmejno načrtovanje za 
zagotovitev dostopa do ponorov CO2 od 
leta 2020 ter opravi raziskave za 
opredelitev rezervoarjev za shranjevanje v 
Evropi; poziva Komisijo, naj aktivno 
sodeluje z državami članicami in 
industrijo pri obveščanju javnosti o 
koristih in varnosti zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida za 
krepitev javnega zaupanja v to 
tehnologijo;

Or. en

Predlog spremembe 382
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. opaža, da je za surovine evropska 
kemična industrija odvisna od zunanjih 
virov nafte in zemeljskega plina in se 
zanima za izkoriščanje alternativnih virov, 
kot sta premog in lignit, kar lahko prinese 
zanesljivejšo oskrbo s surovinami in 
okoljske koristi skupaj s sodobnimi 
tehnološkimi postopki, ki premog povežejo 
s kemikalijami prek obnovljivih virov 
energije in tako ustvarijo visoko 
prilagodljive zmogljivosti poliproizvodnje, 
ki proizvajajo tako energijo kot 
kemikalije;

Or. en
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Predlog spremembe 383
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali 
uvoženo energijo, vključno z rafiniranjem, 
lahko prispevata k večji energetski 
varnosti;

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali 
uvoženo energijo, vključno z rafiniranjem, 
lahko prispevata k večji energetski 
varnosti; poudarja tudi ugotovitev iz 
energetskega načrta, da bo nafta 
najverjetneje ostala v mešanici 
energetskih virov tudi leta 2050 in se bo 
kot gorivo uporabljala predvsem v delu 
potniškega in tovornega prometa na dolge 
razdalje;

Or. en

Predlog spremembe 384
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali 
uvoženo energijo, vključno z rafiniranjem, 
lahko prispevata k večji energetski 
varnosti;

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna razvoj in uporaba domačih 
energetskih virov ter konkurenčnost 
infrastrukture, potrebne za stabilno oskrbo 
z domačo ali uvoženo energijo, vključno z 
rafiniranjem, lahko prispevajo k večji 
energetski varnosti in bi zato morali biti 
prednostno obravnavani pri oblikovanju 
energetske politike EU;

Or. en
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Predlog spremembe 385
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali 
uvoženo energijo, vključno z rafiniranjem, 
lahko prispevata k večji energetski 
varnosti;

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali 
uvoženo energijo, vključno z rafiniranjem, 
je ključnega pomena za zanesljivo oskrbo 
z energijo v EU in posameznih državah 
članicah;

Or. pl

Predlog spremembe 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali 
uvoženo energijo, vključno z rafiniranjem,
lahko prispevata k večji energetski 
varnosti;

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter infrastruktura, potrebna za 
stabilno oskrbo z domačo ali uvoženo 
energijo, lahko prispevata k večji 
energetski varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali 
uvoženo energijo, vključno z rafiniranjem, 
lahko prispevata k večji energetski 
varnosti;

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih in regionalnih 
energetskih virov ter konkurenčnost 
infrastrukture, potrebne za stabilno oskrbo 
z domačo ali uvoženo energijo, vključno z 
rafiniranjem, lahko prispevata k večji 
energetski varnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 388
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačo ali 
uvoženo energijo, vključno z rafiniranjem, 
lahko prispevata k večji energetski 
varnosti;

23. ugotavlja, da optimalna, varna in 
trajnostna uporaba domačih energetskih 
virov ter konkurenčnost infrastrukture, 
potrebne za stabilno oskrbo z domačimi ali 
uvoženimi viri energije, vključno z 
rafiniranjem, lahko prispevajo k večji 
energetski varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da je pomembno ohraniti 
prisotnost evropske industrije v domačih 
rafinerijah, zagotaviti varno oskrbo in na 
svetovni ravni določiti standarde za 
kakovost rafiniranja goriv in usklajenost z 
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okoljskimi zahtevami, pri tem pa 
oskrbovati sektorje na koncu proizvodne 
verige, kot je petrokemična industrija, in 
tako prispevati k rasti in večjemu številu 
delovnih mest v EU; poudarja potrebo po 
dodatnih ukrepih politike, ki bi prispevali 
k boju proti socialnemu in okoljskemu 
dampingu in asimetričnim konkurenčnim 
pogojem v tem industrijskem sektorju 
zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 390
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. je prepričan, da je treba posebno 
pozornosti nameniti tistim regijam v 
državah članicah, kjer je sedaj premog 
prevladujoč vir energije in/ali kjer sta 
proizvodnja premoga in proizvodnja 
električne energije na podlagi premoga 
ključna vira zaposlovanja v teh regijah; je 
prepričan, da bodo za to, da prebivalci teh 
regij sprejmejo scenarije iz energetskega 
načrta 2050, potrebni dodatni socialni 
ukrepi s podporo EU;

Or. en

Predlog spremembe 391
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da bi nove jedrske 
tehnologije lahko pomembno prispevale k 
proizvodnji poceni, varne in čiste energije, 
zato bi jih treba spodbujati; razvoj teh 
tehnologij mora nujno vključevati 
ohranitev strogih varnostnih meril za 
jedrske obrate ter raziskave in razvoj 
inovativnih postopkov ravnanja z 
odpadki;

Or. fr

Predlog spremembe 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. se strinja s Komisijo, da ima jedrska 
energija še naprej ključno vlogo v oskrbi 
Evrope z energijo, je še naprej ključen vir 
za proizvodnjo nizkoogljične električne 
energije in pomembno prispeva k 
preoblikovanju energetskega sistema v 
tistih državah članicah, ki jo uporabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da v trajnostni energetski
podobi in na poti do nje ni prostora za 
nevarne ali zelo onesnažujoče vire 
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energije, zlasti na dolgi rok; zato 
poudarja, da EU ne bo namenila sredstev 
za izgradnjo novih premogovnih ali 
jedrskih obratov;

Or. en

Predlog spremembe 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da bi večja energetska 
učinkovitost olajšala upravljanje omrežij 
za distribucijo in prenos energije; zato 
poudarja, da bi morala biti energetska 
učinkovitost ključno prednostno področje 
pri posodobitvi energetske infrastrukture; 

Or. en

Predlog spremembe 395
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo in države članice, 
naj v prihodnjem večletnem finančnem 
okviru bistveno povečajo zneske, 
namenjene ukrepom za energetsko 
učinkovitost;

Or. ro

Predlog spremembe 396
Bernd Lange
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Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo) ( po podnaslovu „Svetovni izzivi na področju energije“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poudarja nujnost skupnega 
oblikovanja prihodnje evropske 
energetske zunanje politike za 
preprečevanje ravnanja v nasprotju z 
zakonodajo notranjega energetskega trga 
EU ter za krepitev pogajalskega položaja 
posameznih držav članic v primerjavi s 
tretjimi državami;

Or. de

Predlog spremembe 397
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili 
varno, zanesljivo in raznoliko oskrbo z 
energijo;

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije;

Or. en
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Predlog spremembe 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, 
zanesljivo in raznoliko oskrbo z energijo;

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, 
zanesljivo in raznoliko oskrbo z energijo; 
ponovno opozarja, da so podnebne 
spremembe svetoven izziv, zato bi morale 
biti nadaljnje mednarodne zaveze drugih 
držav, zlasti tistih z največjimi emisijami 
ogljikovega dioksida, skladne z 
dolgoročno politiko EU na področju 
podnebnih sprememb, da bi preprečili 
selitev virov CO2 in negativne učinke na 
konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
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promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na tem
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, 
zanesljivo in raznoliko oskrbo z energijo;

promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na 
področju podnebnih sprememb in
energije, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, 
zanesljivo in trajnostno oskrbo z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili 
varno, zanesljivo in raznoliko oskrbo z 
energijo;

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2, 
hkrati pa zagotovili varno, zanesljivo in 
raznoliko oskrbo z energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 401
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se
lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, 
zanesljivo in raznoliko oskrbo z energijo;

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru in da ukrepi, ki bi jih sama 
sprejela, najbrž ne bi prinesli vseh 
pričakovanih koristi, ter opozarja na 
sklepe Sveta za promet, telekomunikacije 
in energijo iz novembra 2011 o krepitvi 
zunanje razsežnosti energetske politike EU 
in na dejstvo, da je treba zagotoviti širši in 
bolj usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, 
zanesljivo in raznoliko oskrbo z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 402
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 

24. priznava, da EU deluje v svetovnem 
okviru, se zaveda, da samostojno 
delovanje ne bo privedlo do zastavljenih 
ciljev, ter opozarja na sklepe Sveta za 
promet, telekomunikacije in energijo iz 
novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU in na 
dejstvo, da je treba zagotoviti širši in bolj 
usklajen pristop EU do mednarodnih 
odnosov na področju energije, da bi se 
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sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, 
zanesljivo in raznoliko oskrbo z energijo;

lahko odzivali na svetovne izzive na tem 
področju in na področju podnebnih 
sprememb, obravnavali vprašanja v zvezi s 
konkurenčnostjo in selitvijo virov CO2 ter 
ohranjali in spodbujali najvišje standarde 
jedrske varnosti, hkrati pa zagotovili varno, 
zanesljivo in raznoliko oskrbo z energijo;

Or. sl

Predlog spremembe 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj čim prej 
predloži dodatno oceno s predlogi 
ukrepov, ki bi lahko preprečili tveganje 
selitve virov CO2 zaradi selitve 
proizvodnje zunaj EU, zlasti oceno 
dodatnih scenarijev v primeru, da bi bili 
nadaljnji globalni ukrepi za zmanjšanje 
emisij ogljikovega dioksida omejeni ali se 
ne bi več izvajali;

Or. en

Predlog spremembe 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse 
večji pomen raziskovanja naftnih in 
plinskih polj v Sredozemskem morju in na 

25. ugotavlja povečan obseg dejavnosti v 
zvezi z raziskovanjem naftnih in plinskih 
polj v Sredozemskem morju in na območju 
Arktike; je prepričan, da bi morala EU 
spodbujati razvoj mednarodnega 
pravnega okvira za zaščito visokega 
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območju Arktike; meni, da je treba nujno 
oblikovati politiko EU o črpanju nafte in 
plina na morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

arktičnega območja, kot je bilo določeno 
za Antarktiko v Antarktičnem sporazumu 
in njegovem protokolu o varstvu okolja; 
za druge dele Arktike v izključnih 
ekonomskih conah držav članic EU in 
evropskega gospodarskega prostora mora 
predlagana uredba o varnosti dejavnosti 
iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte 
in zemeljskega plina na morju nujno 
vključevati zahteve glede črpanja, ki 
zagotavljajo, da oddaljena območja niso 
izpostavljena večjemu tveganju kot druga 
območja in da se v postopku pridobitve 
dovoljenja natančno upoštevajo izredne 
delovne razmere, kot so dolgotrajna tema, 
poledenelost ali globoka voda;

Or. en

Predlog spremembe 405
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse večji 
pomen raziskovanja naftnih in plinskih 
polj v Sredozemskem morju in na 
območju Arktike; meni, da je treba nujno 
oblikovati politiko EU o črpanju nafte in 
plina na morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

25. poudarja, da je treba razviti politike in 
ukrepe za energetsko neodvisnost EU in 
do takrat zmanjšati uvoz energije; zato 
poudarja, da je treba preiti na učinkovito 
gospodarstvo, ki bo skoraj v celoti 
temeljilo na obnovljivi energiji, s čimer bi 
se lahko glede na scenarije naš uvoz 
energije zmanjšal za dve tretjini do leta 
2050 (s 75 % na 25 %); svari pred 
vsakršnimi naložbami, ki bi lahko vodile v 
popolno odvisnost od kateregakoli 
fosilnega ali jedrskega goriva; poziva k 
prepovedi raziskovanja naftnih in plinskih 
polj v Sredozemskem morju in na 
območju Arktike;

Or. en
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Predlog spremembe 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse večji 
pomen raziskovanja naftnih in plinskih 
polj v Sredozemskem morju in na 
območju Arktike; meni, da je treba nujno 
oblikovati politiko EU o črpanju nafte in 
plina na morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza prek večje energetske 
učinkovitosti; zato poudarja vse večji 
pomen obsežnih energetskih virov vetra 
na morju in morja v Evropi, ki bodo v 
prihodnosti močno prispevali k 
energijskim potrebam Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 407
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse 
večji pomen raziskovanja naftnih in 
plinskih polj v Sredozemskem morju in na 
območju Arktike; meni, da je treba nujno 
oblikovati politiko EU o črpanju nafte in 
plina na morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; je seznanjen z
raziskovanjem naftnih in plinskih polj v 
Sredozemskem morju; poudarja, da mora 
biti politika EU o črpanju nafte in 
zemeljskega plina na morju usklajena s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS); meni, da je 
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EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

treba nujno oblikovati politiko EU za 
spodbujanje oblikovanja mednarodnega 
pravnega okvira za zaščito arktičnega 
področja;

Or. en

Predlog spremembe 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse 
večji pomen raziskovanja naftnih in 
plinskih polj v Sredozemskem morju in na 
območju Arktike; meni, da je treba nujno 
oblikovati politiko EU o črpanju nafte in 
plina na morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo, kar se 
lahko v prvi vrsti doseže s spodbujanjem 
varčevanja z energijo in obnovljive 
energije, kar bo skupaj z drugimi 
alternativnimi viri energije zmanjšalo
odvisnost od uvoza ugotavlja vse več 
zanimanja za raziskovanje naftnih in 
plinskih polj v Sredozemskem morju in na 
območju Arktike; meni, da je treba nujno 
oblikovati politiko EU o črpanju nafte in 
plina na morju, s poudarkom na 
nevarnostih za okolje, ki bi vključevala 
določitev izključnih ekonomskih con držav 
članic EU in ustreznih tretjih držav skladno 
s Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

Or. en

Predlog spremembe 409
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse večji 
pomen raziskovanja naftnih in plinskih polj 
v Sredozemskem morju in na območju 
Arktike; meni, da je treba nujno oblikovati 
politiko EU o črpanju nafte in plina na 
morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo in njeno 
morebitno samozadostnost prek 
alternativnih in/ali domačih virov energije 
ter zmanjšati odvisnost od uvoza; zato 
poudarja vse večji pomen raziskovanja 
naftnih in plinskih polj v Sredozemskem 
morju in na območju Arktike; meni, da je 
treba nujno oblikovati celostno politiko EU 
o črpanju nafte in plina na morju, ki bi 
vključevala določitev izključnih 
ekonomskih con držav članic EU in 
ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

Or. en

Predlog spremembe 410
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse večji 
pomen raziskovanja naftnih in plinskih polj 
v Sredozemskem morju in na območju 
Arktike; meni, da je treba nujno oblikovati 
politiko EU o črpanju nafte in plina na 
morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse večji 
pomen raziskovanja naftnih in plinskih polj 
v Sredozemskem morju; meni, da je treba 
nujno oblikovati politiko EU o črpanju 
nafte in plina na morju, ki bi vključevala 
določitev izključnih ekonomskih con držav 
članic EU in ustreznih tretjih držav skladno 
s Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;



PE496.501v01-00 90/149 AM\913608SL.doc

SL

Or. sl

Predlog spremembe 411
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse večji 
pomen raziskovanja naftnih in plinskih polj 
v Sredozemskem morju in na območju 
Arktike; meni, da je treba nujno oblikovati 
politiko EU o črpanju nafte in plina na 
morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

25. poudarja, da je treba poskrbeti za 
zanesljivo preskrbo EU z energijo prek 
alternativnih virov energije ter zmanjšati 
odvisnost od uvoza; zato poudarja vse večji 
pomen raziskovanja naftnih in plinskih polj 
v Sredozemskem in Črnem morju in na 
območju Arktike; meni, da je treba nujno 
oblikovati politiko EU o črpanju nafte in 
plina na morju, ki bi vključevala določitev 
izključnih ekonomskih con držav članic 
EU in ustreznih tretjih držav skladno s 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu (UNCLOS), katere 
podpisnice so vse države članice EU ter 
tudi EU kot taka;

Or. ro

Predlog spremembe 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva k veliki previdnosti pri 
preučevanju možnosti črpanja nafte in 
plina na Arktiki; glede na to, da so ta 
področja zelo občutljiva in nepogrešljiva, 
zlasti visoko arktično območje, se ne bi 
smelo izvajati črpanja, razen če temeljita 
in znanstvena analiza ne pokaže, da je 
mogoče preprečiti vse vrste nevarnosti za 
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okolje;

Or. en

Predlog spremembe 413
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj podaljša 
energetski načrt za leto 2050 tako, da 
bodo vanj vključene države energetske 
skupnosti, saj se te države in EU 
zavzemajo za popolnoma integriran 
notranji trg električne energije in plina in 
izvajajo energijski pravni red EU;

Or. en

Predlog spremembe 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da bosta podeljevanje 
koncesij za črpanje ter določitev izključnih 
ekonomskih con povod za napetosti s 
tretjimi državami ter da bi morala EU v 
zvezi s tem ohraniti trdno politično držo; 
poudarja, da je treba energijo uporabljati 
kot gibalo miru, sodelovanja in stabilnosti;

26. poudarja, da bosta podeljevanje 
koncesij za črpanje ter določitev izključnih 
ekonomskih con povod za napetosti s 
tretjimi državami ter da bi morala EU v 
zvezi s tem skušati preprečiti mednarodne 
razdore z izvajanjem politike pravne 
zaščite okolja v skladu z mednarodnim 
pravom; poudarja, da je treba energijo 
uporabljati kot gibalo okoljske celovitosti 
Arktike, miru, sodelovanja in stabilnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 415
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da bosta podeljevanje 
koncesij za črpanje ter določitev izključnih 
ekonomskih con povod za napetosti s 
tretjimi državami ter da bi morala EU v 
zvezi s tem ohraniti trdno politično držo; 
poudarja, da je treba energijo uporabljati 
kot gibalo miru, sodelovanja in stabilnosti;

26. poudarja, da bosta podeljevanje 
koncesij za črpanje ter določitev izključnih 
ekonomskih con povod za napetosti s 
tretjimi državami ter da bi morala EU v 
zvezi s tem ohraniti trdno politično držo in 
ustvariti trdni pravni okvir za izogibanje 
tem napetostim; poudarja, da je treba 
energijo uporabljati kot gibalo miru, 
sodelovanja, energetske varnosti, 
trajnostne rasti in stabilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da bosta podeljevanje 
koncesij za črpanje ter določitev izključnih 
ekonomskih con povod za napetosti s 
tretjimi državami ter da bi morala EU v 
zvezi s tem ohraniti trdno politično držo; 
poudarja, da je treba energijo uporabljati 
kot gibalo miru, sodelovanja in stabilnosti;

26. poudarja, da bosta podeljevanje 
koncesij za črpanje ter določitev izključnih 
ekonomskih con povod za napetosti s 
tretjimi državami ter poudarja, da je treba 
energijo uporabljati kot gibalo miru, 
trajnostne rasti, sodelovanja in stabilnosti ;

Or. en

Predlog spremembe 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja pomen širokega sodelovanja 
na območju Arktike, zlasti med državami 
na evroatlantskem območju; zato poziva 
Komisijo, naj predloži celovito oceno 
prednosti in tveganj, ki jih prinaša 
delovanje EU na območju Arktike;

27. poudarja pomen širokega sodelovanja 
na območju Arktike, zlasti med državami 
na evroatlantskem območju; zato poziva 
Komisijo, naj predloži celovito oceno 
prednosti in tveganj, ki jih prinaša 
delovanje EU na območju Arktike, in naj 
preuči možnost oblikovanja politike 
pravne zaščite okolja za nenaseljeno 
visoko arktično območje, ki leži okrog 
severnega tečaja, v skladu z mednarodnim 
pravom in protokolom o varstvu okolja v 
Antarktičnem sporazumu ter spodbujanja 
mednarodnega znanstvenega sodelovanja 
na arktičnem območju;

Or. en

Predlog spremembe 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja pomen širokega sodelovanja 
na območju Arktike, zlasti med državami 
na evroatlantskem območju; zato poziva 
Komisijo, naj predloži celovito oceno 
prednosti in tveganj, ki jih prinaša 
delovanje EU na območju Arktike;

27. poudarja pomen širokega sodelovanja 
na območju Arktike in potrebo po 
dogovoru o posebnem režimu, ki bi 
ustrezno upošteval občutljivost okolja na 
tem območju, zlasti med državami na 
evroatlantskem območju; zato poziva 
Komisijo, naj predloži celovito oceno 
prednosti in tveganj, ki jih prinaša 
delovanje EU na območju Arktike;

Or. en

Predlog spremembe 419
Jacek Saryusz-Wolski
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Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. Poziva, naj energetski načrt EU-
Rusija temelji na načelih medsebojnega 
spoštovanja in vzajemnosti, ki izhajajo iz 
pravil Svetovne trgovinske organizacije, 
pogodbe o energetski listini in tretjega 
energetskega svežnja; poziva Komisijo, 
naj učinkovito izvaja in izvršuje pravila 
EU o konkurenci v zvezi z vsemi podjetji v 
energetskem sektorju, ki poslujejo na 
območju Unije; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno preiskavo nekonkurenčnega 
vedenja družbe Gazprom in obžaluje 
politično motivirano uredbo Ruske 
federacije, ki preprečuje sodelovanje 
njenih energetskih družb z institucijami 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva Komisijo, naj oblikuje celovit 
sklop kratko-, srednje- in dolgoročnih 
prednostnih nalog energetske politike EU 
v odnosu do sosednjih držav, da bi 
vzpostavila skupno pravno področje, ki bi 
temeljilo na načelih in standardih 
notranjega energetskega trga, povezanih s 
temeljnim pravnim redom; poudarja, da je 
za obvladanje pomanjkljivega izvajanja 
pravnega reda pomembno še razširiti 
energetsko skupnost in vzpostaviti pravne 
nadzorne mehanizme;

Or. en
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Predlog spremembe 421
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja, da mora diverzifikacija 
vključevati nove vire nafte, plina in 
električne energije, ki ne prihajajo iz 
Rusije, za države članice, ki so 
prekomerno odvisne od te edine 
dobaviteljice; poudarja, da plin, uvožen iz 
Rusije, predstavlja le 24 % plina, ki se 
potroši v celotni EU, vendar predstavlja 
od 48 do 100 % v dvanajstih od 27 držav 
članic, zato neposredno vpliva na 
zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. opozarja Komisijo, da mora biti 
energetska politika EU usklajena z 
drugimi prednostnimi politikami Unije, 
med drugim tudi z njeno varnostno, 
zunanjo, sosedsko, trgovinsko ter razvojno 
politiko, da bi zagotovili učinkovitost 
njene energetske politike ter skladnost in 
verodostojnost njene zunanje politike;

Or. en
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Predlog spremembe 423
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja 
in dialoga z drugimi strateškimi 
energetskimi partnerji; poudarja pomen 
enotnega nastopa EU do tretjih držav v 
energetskih zadevah; poudarja vlogo 
Komisije pri usklajevanju in podpori 
ukrepov držav članic;

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja 
in dialoga z drugimi strateškimi 
energetskimi partnerji; poziva k 
tesnejšemu sodelovanju med Svetom, 
Komisijo in Evropsko službo za zunanje 
delovanje, da bi prevzeli ista stališča in 
skupno ravnali v zadevah v zvezi z 
zunanjo energetsko politiko in usklajevali 
ukrepe držav članic, poudarja potrebo po 
oblikovanju sektorja za energetsko 
politiko znotraj Evropske službe za 
zunanje delovanje in po vključitvi 
delegacij EU v izvajanje energetske 
diplomacije na terenu, PONOVNO 
OPOZARJA, da bi moral biti Evropski 
parlament redno obveščen o napredku na 
tem področju; 

Or. en

Predlog spremembe 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja 
in dialoga z drugimi strateškimi 
energetskimi partnerji; poudarja pomen 
enotnega nastopa EU do tretjih držav v 
energetskih zadevah; poudarja vlogo 
Komisije pri usklajevanju in podpori 
ukrepov držav članic;

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja 
in dialoga z drugimi strateškimi 
energetskimi partnerji; meni, da je zaradi 
vse večjega vpliva rastočih gospodarstev 
na globalnih energetskih trgih, kot tudi 
njihove naraščajoče potrebe po energiji, 
nujno potrebno, da EU sodeluje s temi 
partnerji na celovit način in na vseh 
energetskih področjih; poudarja pomen 
enotnega nastopa EU do tretjih držav v 
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energetskih zadevah; poudarja vlogo 
Komisije pri usklajevanju in podpori 
ukrepov držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 425
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja 
in dialoga z drugimi strateškimi 
energetskimi partnerji; poudarja pomen 
enotnega nastopa EU do tretjih držav v 
energetskih zadevah; poudarja vlogo 
Komisije pri usklajevanju in podpori 
ukrepov držav članic;

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja 
in dialoga z drugimi strateškimi 
energetskimi partnerji; poudarja, da je 
pomembno, da imajo države članice v 
energetskih zadevah skupni pristop do 
tretjih držav;

Or. nl

Predlog spremembe 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja 
in dialoga z drugimi strateškimi 
energetskimi partnerji; poudarja pomen 
enotnega nastopa EU do tretjih držav v 
energetskih zadevah; poudarja vlogo 
Komisije pri usklajevanju in podpori 
ukrepov držav članic;

28. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja 
in dialoga z drugimi strateškimi 
energetskimi partnerji; poudarja pomen 
enotnega nastopa EU do tretjih držav v 
energetskih zadevah; poudarja vlogo 
Komisije pri usklajevanju in podpori 
ukrepov držav članic; ugotavlja, da se 
mora Evropska unija na dolgi rok bolj 
uskladiti glede odkupa energije iz tretjih 
držav;

Or. en
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Predlog spremembe 427
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da pri varnosti in 
zanesljivosti tradicionalnih (npr. jedrskih) 
ali novih energetskih virov (npr. 
nekovencionalna nafta in plin) ne bo 
kompromisov, in verjame, da bi morala 
EU še naprej krepiti okvir za varnost in 
zanesljivost ter voditi mednarodna 
prizadevanja na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 428
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. poudarja, da je treba, medtem ko 
države članice povezujejo in združujejo 
nacionalne trge z naložbami v 
infrastrukturo in sprejemanjem skupnih 
predpisov, okrepiti tudi prizadevanja za 
sodelovanje z Rusijo, da bi opredelili 
ustvarjalne in vzajemno sprejemljive 
ukrepe za zmanjševanje razhajanj med 
tema dvema energetskima trgoma;

Or. en

Predlog spremembe 429
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da se oskrba z energijo 
usmerja h gospodarstvom v razvoju, zato 
mora EU vzpostaviti tesen dialog in 
sodelovanje z državami BRICS na 
področju energetske učinkovitosti, 
obnovljivih virov energije, čistega 
premoga, zajemanja in shranjevanja 
ogljikovega dioksida, pametnih omrežij, 
raziskav fuzije in jedrske varnosti; prav 
tako bi morala EU razviti jasno politiko 
sodelovanja s temi državami pri 
raziskavah in inovacijah na energetskem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 430
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v 
industriji in spodbujanje naložb v 
nizkoogljične tehnologije; ugotavlja, da je 
potrebno dodatno izboljšanje sistema; 
opozarja, da bi bila pred vsakršnimi 
spremembami trgovanja z emisijami 
potrebna skrbna presoja vpliva na cene 
električne energije ter na konkurenčnost 
energetsko intenzivnih panog; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj evropski 
industriji olajšajo razvoj inovativnih 
tehnoloških storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami morda učinkovito orodje za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov;
zato poziva Komisijo, naj nemudoma 
predloži strukturne ukrepe za okrepitev 
sistema in ponovno poziva k umiku vsaj 
1.4 milijarde pravic iz sistema EU za 
trgovanje z emisijami, da se ohrani 
spodbude za naložbe v ukrepe energijske 
učinkovitosti in obnovljivo energijo; meni, 
da bi potrebovali, če bi se za preobrazbo 
našega energetskega sistema zanašali 
samo na sistem EU za trgovanje z 
emisijami, visoke cene ogljika, kar bi 
lahko povzročilo selitev virov CO2; zato 
meni, da so potrebni dodatni ukrepi za 
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podporo energijski učinkovitosti in 
obnovljivi energiji;

Or. en

Predlog spremembe 431
Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami ključno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da ga je nujno
dodatno izboljšati; v tej zvezi pozdravlja 
predlog Komisije za revizijo profila 
prodaje na dražbi kot prvi ukrep; 
priporoča strukturne reforme za trajno 
rešitev prekomerne dobave; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj evropski 
industriji olajšajo razvoj inovativnih 
tehnoloških storitev;

Or. en

Predlog spremembe 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v 
industriji in spodbujanje naložb v 
nizkoogljične tehnologije; ugotavlja, da je 

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami trenutno glavno – čeprav ne 
edino – sredstvo za zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov in spodbujanje naložb 
v nizkoogljične tehnologije; da je potrebno 
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potrebno dodatno izboljšanje sistema; 
opozarja, da bi bila pred vsakršnimi 
spremembami trgovanja z emisijami
potrebna skrbna presoja vpliva na cene 
električne energije ter na konkurenčnost 
energetsko intenzivnih panog; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj evropski 
industriji olajšajo razvoj inovativnih 
tehnoloških storitev;

dodatno izboljšanje sistema, da se 
stabilizira ceno ogljika in pravilno usmeri 
investitorje v nizkoogljične tehnologije; je 
seznanjen, da je strukturna reforma 
sistema nujno potrebna za odpravo 
prevelike ponudbe pravic; je seznanjen, da 
je potrebna za spremembo sistema celovita 
ocena učinka na nizkoogljične naložbe, 
ceno elektrike in konkurenčnost industrije 
EU; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj evropski industriji olajšajo 
razvoj inovativnih tehnoloških storitev;

Or. en

Predlog spremembe 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da
bi bila pred vsakršnimi spremembami
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; opozarja, da mora vsako 
izboljšanje ali sprememba trgovanja z 
emisijami obravnavati sistem za obdobje 
po letu 2020 in da bi bila potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; poziva Komisijo, naj v 
okviru nadaljnjega odpiranja notranjih 
trgov električne energije v EU – ne da bi 
se pri tem ogrozilo sedanje cilje trgovanja 
z emisijami –, preuči tudi nove načrte 
trgov električne energije, da se prepreči 
nesprejemljivo visoke tržne cene, ki bi jih 
s svojim prehodom trga povzročile cene 
ogljika; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj evropski industriji olajšajo 
razvoj inovativnih tehnoloških storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 434
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v 
industriji in spodbujanje naložb v 
nizkoogljične tehnologije; ugotavlja, da je 
potrebno dodatno izboljšanje sistema; 
opozarja, da bi bila pred vsakršnimi
spremembami trgovanja z emisijami 
potrebna skrbna presoja vpliva na cene 
električne energije ter na konkurenčnost 
energetsko intenzivnih panog; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj evropski 
industriji olajšajo razvoj inovativnih 
tehnoloških storitev;

29. se zaveda, da lahko pravilno delujoč 
sistem EU za trgovanje z emisijami 
priskrbi spodbude za naložbe v obnovljive 
vire energije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno strukturno izboljšanje sistema;
opozarja, da bi bila pred spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev ter naj jo pri tem spodbujajo;

Or. nl

Predlog spremembe 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami
trgovanja z emisijami potrebna skrbna
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo 

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami pomembno – čeprav ne edino 
– sredstvo za zmanjševanje emisij v 
industriji in spodbujanje naložb v
trajnostne tehnologije; ugotavlja, da je 
potrebno dodatno izboljšanje sistema;
opozarja, da bi bila za zgolj strukturne 
spremembe trgovanja z emisijami potrebna 
skrbna ocena socialnih, okoljskih in 
gospodarskih učinkov; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj evropski 
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in države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

industriji olajšajo razvoj inovativnih, 
varnih in trajnostnih tehnoloških storitev;
poziva Komisijo, naj predlaga strukturne 
ukrepe za okrepitev sistema EU za 
trgovanje z emisijami, kot sta to storila 
Svet in Parlament z direktivo o energijski 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 436
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je bil sistem EU 
za trgovanje z emisijami ustvarjen kot 
tržni način omejevanja emisij in bi se mu 
moralo omogočiti, da deluje kot tak;  
opozarja, da bi bila pred vsakršnimi 
spremembami trgovanja z emisijami 
potrebna skrbna presoja vpliva na cene 
električne energije ter na konkurenčnost 
energetsko intenzivnih panog; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj evropski 
industriji olajšajo razvoj inovativnih 
tehnoloških storitev;

Or. en

Predlog spremembe 437
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema za znatno 
okrepitev tržnih spodbud za naložbe v 
nizkoogljične tehnologije in njihovo 
uporabo;  opozarja, da bi bila pred 
vsakršnimi spremembami trgovanja z 
emisijami potrebna skrbna presoja vpliva 
na cene električne energije ter na 
konkurenčnost energetsko intenzivnih 
panog; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj evropski industriji olajšajo 
razvoj inovativnih tehnoloških storitev;

Or. en

Predlog spremembe 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v varne in 
trajnostne nizkoogljične tehnologije;
ugotavlja, da je potrebno dodatno 
izboljšanje sistema; opozarja, da bi bila 
pred vsakršnimi strukturnimi
spremembami trgovanja z emisijami 
potrebna presoja vpliva na okolje in ocena 
gospodarskega in socialnega učinka na
cene električne energije ter na 
konkurenčnost energetsko intenzivnih 
panog; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj evropski industriji olajšajo 
razvoj inovativnih, varnih in trajnostnih
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tehnoloških storitev;

Or. en

Predlog spremembe 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema za zmanjšanje 
emisij in spodbujanje naložb v 
nizkoogljične tehnologije, opozarja, da bi 
bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 440
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
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dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

dodatno izboljšanje sistema ali pa 
zamenjava sistema z alternativnimi 
ukrepi; opozarja, da bi bila pred 
vsakršnimi spremembami trgovanja z 
emisijami potrebna skrbna presoja vpliva 
na cene električne energije ter na 
konkurenčnost energetsko intenzivnih 
panog; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj evropski industriji olajšajo 
razvoj inovativnih tehnoloških storitev;

Or. de

Predlog spremembe 441
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v 
industriji; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

Or. pl

Predlog spremembe 442
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami potrebna skrbna 
presoja vpliva na cene električne energije 
ter na konkurenčnost energetsko 
intenzivnih panog; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj evropski industriji 
olajšajo razvoj inovativnih tehnoloških 
storitev;

29. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje 
z emisijami glavno – čeprav ne edino –
sredstvo za zmanjševanje emisij v industriji 
in spodbujanje naložb v nizkoogljične 
tehnologije; ugotavlja, da je potrebno 
dodatno izboljšanje sistema; opozarja, da 
bi bila pred vsakršnimi spremembami 
trgovanja z emisijami v vseh državah 
članicah potrebna skrbna presoja vpliva na 
cene električne energije ter na 
konkurenčnost energetsko intenzivnih 
panog; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj evropski industriji olajšajo 
razvoj inovativnih tehnoloških storitev;

Or. pl

Predlog spremembe 443
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29α. poziva Komisijo, naj sprejme skupno 
enotno politiko do industrije EU, ki jo 
ogrožajo stroški posrednih emisij CO2, ter 
naj prepreči nadaljnje poglabljanje razlik 
med občutljivimi energetskimi sektorji v 
gospodarsko trdnih državah, in tistimi, ki 
delujejo v državah članicah, ki se 
spopadajo z dolžniško krizo;

Or. el

Predlog spremembe 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poudarja, da ima zmogljivost tal in 
gozdov za absorpcijo ogljikovega dioksida 
pomembno vlogo pri zmanjševanju ravni 
ogljikovega dioksida v ozračju in bi jo bilo 
zato treba upoštevati pri prihodnjem 
razvoju sistema EU za trgovanje z 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. meni, da je potrebna dolgoročna 
stabilizacija cene ogljika na znatno višji 
ravni, kot je sedanja;

Or. en

Predlog spremembe 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje 
delovanje; poudarja, da se mora EU 
zavedati, kakšne posledice bi imelo 
nesprejetje svetovnega sporazuma o 
podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, pa 
tudi, da mora EU v vsakem primeru
ukrepati v zvezi s podnebnimi 
spremembami, da prihrani stroške, ustvari 
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koristi za okolje, možnosti zaposlovanja in 
prednosti, ki jih vodilni položaj pomeni za 
industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje 
delovanje; poudarja, da se mora EU 
zavedati, kakšne posledice bi imelo 
nesprejetje svetovnega sporazuma o 
podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;
poudarja, da mora EU ukrepati v zvezi s 
podnebnimi spremembami zaradi 
prihranka pri stroških fosilnih goriv in 
znatnih koristi spodbujanja obnovljivih 
energij, ne glede na svetovni sporazum o 
podnebnih spremembah;

Or. en

Predlog spremembe 448
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje 
delovanje; poudarja, da se mora EU 

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu;
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zavedati, kakšne posledice bi imelo 
nesprejetje svetovnega sporazuma o 
podnebnih spremembah;

Or. en

Predlog spremembe 449
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu;
ugotavlja, da lahko le svetovno obvezujoč 
sporazum pripelje do uspešne podnebne 
politike in da lahko nadaljnji enostranski 
koraki vodijo k oslabitvi lastne 
industrijske konkurenčnosti, meni, da bi 
morala podnebna diplomacija preiti pod 
Evropsko službo za zunanje delovanje;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

Or. de

Predlog spremembe 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje 
delovanje; poudarja, da se mora EU

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu;
poudarja, da mora biti EU jasno, kakšne bi 
bile končne posledice nesprejetja
svetovnega sporazuma o podnebnih 
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zavedati, kakšne posledice bi imelo 
nesprejetje svetovnega sporazuma o 
podnebnih spremembah;

spremembah in naj zato usmerja sedanja 
počasna pogajanja v smer sprejetja 
smelega mednarodnega sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 451
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje 
delovanje; poudarja, da se mora EU 
zavedati, kakšne posledice bi imelo 
nesprejetje svetovnega sporazuma o 
podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; 
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

Or. en

Predlog spremembe 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje; 
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje; 
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah; zato 
obžaluje, da načrt ne predvideva scenarija 
za primer, če sporazum ne bo sprejet; 
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poudarja tveganje selitev virov CO2;

Or. en

Predlog spremembe 453
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala Evropska služba za zunanje 
delovanje prispevati k okrepitvi podnebne 
politike EU; poudarja, da se mora EU 
zavedati, kakšne posledice bi imelo 
nesprejetje svetovnega sporazuma o 
podnebnih spremembah;

Or. en

Predlog spremembe 454
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah in jih 
upoštevati pri oblikovanju politike za 
obdobje do leta 2030 in nato do leta 2050;

Or. en
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Obrazložitev

Evropska unija mora ne samo poznati posledice nesprejetja sporazuma o podnebnih 
spremembah, ampak biti nanje tudi pripravljena.

Predlog spremembe 455
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje; 
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje; 
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ter 
zlasti upoštevati dejstvo, da bi nesprejetje 
takšnega sporazuma lahko povečalo 
selitev virov CO2 in tako povečalo emisije 
na svetovni ravni;

Or. pl

Predlog spremembe 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje;
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah in 
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kakšni so učinki podnebne in energetske 
politike Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 457
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje; 
poudarja, da se mora EU zavedati, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

30. poziva EU, naj še naprej igra dejavno 
vlogo v mednarodnih pogajanjih o 
svetovnem podnebnem sporazumu; meni, 
da bi morala podnebna diplomacija preiti 
pod Evropsko službo za zunanje delovanje; 
poudarja, da mora EU oceniti, kakšne 
posledice bi imelo nesprejetje svetovnega 
sporazuma o podnebnih spremembah;

Or. sl

Predlog spremembe 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poudarja pomen raziskav na ravni 
Evropske unije in držav članic pri 
pospeševanju novih tehnoloških dosežkov 
in dosežkov na energetskem področju za 
ohranjanje tehnološkega primata 
Evropske unije, tako da bo energijski 
prehod prispeval k evropski agendi za rast 
in delovna mesta;

Or. en
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Predlog spremembe 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poudarja, da sektor, ki ni zajet v 
sistem trgovanja z emisijami, povzroča 
okoli 55 % emisij toplogrednih plinov 
Evropske unije in je obenem ključnega 
pomena, da se s sistemom zagotovi, da 
sektor, ki ni zajet vanj, prevzame svoj del 
odgovornosti za zmanjševanje emisij; 
poudarja, da je potrebno politično vodstvo 
na ravni EU in dejanski ukrepi za 
reševaje tega vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 460
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva k vseevropskim zavezujočim 
ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2030 kot glavnem gonilu 
stalne dekarbonizacije gospodinjstev po 
letu 2020; 

Or. en

Predlog spremembe 461
Romana Jordan

Predlog resolucije
Podnaslov 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Raziskave, nove tehnologije in alternativna 
goriva

Raziskave, človeški viri, nove tehnologije 
in alternativna goriva

Or. sl

Predlog spremembe 462
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih 
virov energije; vendar opozarja, da bi v 
nekaterih državah članicah spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo lahko vodilo v visoke cene 
energije;

črtano

(Premaknjeno na točko 11a)

Or. sl

Predlog spremembe 463
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
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članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih
virov energije; vendar opozarja, da bi v 
nekaterih državah članicah spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo lahko vodilo v visoke cene
energije;

članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot izzivi;
meni, da so razmeroma visoke cene, ki so 
jih nedavno dosegla fosilna goriva, kljub 
temu, da so že desetletja subvencionirane, 
povzročile povišanje cen energije in s tem 
povečale potrebo po razvoju in uporabi 
domačih trajnostnih virov; vendar 
opozarja, da bi v nekaterih državah 
članicah spodbujanje obnovljivih virov 
energije s finančno podporo lahko vodilo v
povišanje cen energije; toda poudarja, da 
je treba to primerjati s skupnimi koristmi, 
povezanimi z uporabo trajnostne energije, 
vključno s tem, da se izognemo stroškom 
CO2, s prihodki, ustvarjenimi na 
energetskem trgu in ugodnimi 
posledicami učinka razvrščanja po 
koristnosti na zmanjševanje veleprodajnih 
cen električne energije; obžaluje, da 
potrošniki pogosto ne občutijo teh koristi 
in odločno poziva tržne dejavnike, naj to 
zagotovijo;

Or. en

Predlog spremembe 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih 
virov energije; vendar opozarja, da bi v 
nekaterih državah članicah spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo lahko vodilo v visoke cene 

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in izbirah, 
povezanimi s proizvodnjo električne
energije; opozarja, da bi bilo treba gledati 
na politike držav članic za spodbujanje 
obnovljivih virov kot na krivuljo učenja;
meni, da bodo nestabilne in negotove cene
fosilnih goriv spodbudile razvoj 
obnovljivih virov energije, pod pogojem, 
da se odpravijo politični in tržni neuspehi;
vendar opozarja, da bi morale države 
članice uporabljati pri določanju 
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energije; podpornih shem za obnovljivo energijo 
posebej prilagojen in pregleden pristop;

Or. en

Predlog spremembe 465
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih 
virov energije; vendar opozarja, da bi v 
nekaterih državah članicah spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo lahko vodilo v visoke cene 
energije;

31. meni, da se bo samo s celotnimi stroški 
zagotovilo, da bodo energetske naložbe 
spodbudile energijsko učinkovitost in 
prihranke energije; opozarja, da se v 
politikah držav članic za spodbujanje 
obnovljivih virov energije pojavljajo tako 
uspehi kot problemi; meni, da bodo 
nestabilne in negotove cene fosilnih goriv 
spodbudile razvoj obnovljivih virov 
energije, pod pogojem, da se odpravijo 
politični in tržni neuspehi;

Or. en

Predlog spremembe 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
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cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v 
nekaterih državah članicah spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo lahko vodilo v visoke cene 
energije;

cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; opozarja, da bi lahko podpora 
fosilnim in jedrskim gorivom ter 
neuravnotežena finančna podpora 
obnovljivi energiji izkrivljali tržno 
konkurenco in vodili v visoke cene 
energije;  poziva države članice, naj v 
skladu s sporazumom držav skupine G-20 
ukinejo neučinkovite subvencije za fosilna 
goriva; 

Or. en

Predlog spremembe 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih 
virov energije; vendar opozarja, da bi v 
nekaterih državah članicah spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo lahko vodilo v visoke cene 
energije;

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da so reforme 
nekaterih politik držav članic za 
spodbujanje obnovljivih virov energije
prispevale k negotovosti med investitorji;
meni, da trend vse višjih cen fosilnih goriv 
spodbuja razvoj obnovljivih virov energije;
vendar opozarja, da spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo dolgoročno vodi v nižje cene 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 
vodilo v visoke cene energije;

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo vodi v 
zvišanje cen energije; ugotavlja, da bodo 
stroški dolgoročne pomoči obnovljivim 
virom energije pri velikih porabnikih 
energije neposredno bremenili ceno 
energije, ki jo kupujejo;

Or. pl

Predlog spremembe 469
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 
vodilo v visoke cene energije;

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako izzivi kot možnosti;
meni, da razmeroma visoke cene, ki so jih 
nedavno dosegla fosilna goriva, višajo 
cene energije; vendar opozarja, da bi v 
nekaterih državah članicah spodbujanje 
obnovljivih virov energije s finančno 
podporo lahko kratkoročno vodilo tudi v
višje cene energije;

Or. en
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Predlog spremembe 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 
vodilo v visoke cene energije;

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih
virov energije s finančno podporo lahko 
vodilo v visoke cene energije; poudarja, da 
je treba preučiti možnosti za vseevropski 
sistem subvencij za obnovljivo energijo, ki 
bi spodbujal konkurenčne in trajnostne 
tehnologije; 

Or. en

Predlog spremembe 471
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 
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vodilo v visoke cene energije; vodilo v visoke cene energije; meni, da bi 
morala Unija usklajeno podpirati 
obnovljive vire;

Or. en

Predlog spremembe 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 
vodilo v visoke cene energije;

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 
vodilo v visoke cene energije, skupaj s 
povečanim tveganjem energetske revščine, 
izgubo konkurenčnosti industrije in 
naraščajočimi finančnimi bremeni;

Or. en

Predlog spremembe 473
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 

31. meni, da imajo cene ključno vlogo pri 
energetskih naložbah in proizvodnji 
energije; opozarja, da se v politikah držav 
članic za spodbujanje obnovljivih virov 
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energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 
vodilo v visoke cene energije;

energije pojavljajo tako uspehi kot 
problemi; meni, da razmeroma visoke 
cene, ki so jih nedavno dosegla fosilna 
goriva, spodbujajo razvoj obnovljivih virov 
energije; vendar opozarja, da bi v nekaterih 
državah članicah spodbujanje obnovljivih 
virov energije s finančno podporo lahko 
vodilo v visoke cene energije, kar bi 
povzročilo pomanjkanje energije;

Or. de

Predlog spremembe 474
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. poudarja vlogo raziskav, tako na 
ravni EU kot na ravni držav članic, ki bi 
omogočile nov tehnološki razvoj in 
napredek na področju energije in ohranile 
tehnološko prednost EU, da bodo 
spremembe v energetskem sistemu 
omogočile rast in ustvarile delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 475
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. meni, da bode cene energije 
naraščale in poziva države članice, naj se 
dogovorijo o ukrepih, s katerimi bodo 
zagotovile, da bo naraščanje cen 
sorazmerno različnim ravnem prihodka 
gospodinjstev po Evropi, da se prepreči 
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povečanje energetske revščine v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 476
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno 
verjame, da je na področju energije 
čedalje pomembnejša tudi vloga 
informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij; v zvezi s tem opozarja na vlogo 
inteligentnih števcev pri posredovanju 
podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

črtano

(Premaknjeno na točko 16a.)

Or. sl

Predlog spremembe 477
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno 
verjame, da je na področju energije čedalje 

32. meni, da medtem ko so cene energije v 
Evropi v zadnjih letih narasle, razvoj 
smelih in uporabniku prijaznih politik 
energijske učinkovitosti in prihrankov pri 
energiji predstavlja edino pravo možnost 
za ohranjanje stroškov energije pod 
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pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

nadzorom; vseeno verjame, da je na 
področju energije čedalje pomembnejša 
tudi vloga informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; poudarja, da 
morajo to naravno, vendar nezadostno 
spremembo v obnašanju spremljati 
ustrezni politični ukrepi in finančna 
podpora, da se dosežejo dodatni prihranki 
energije; vseeno verjame, da je na 
področju energije čedalje pomembnejša 
tudi vloga informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij; v zvezi s tem opozarja, da je 
treba opredeliti vlogo programov za odziv
na povpraševanje, ki so namenjeni 
zagotavljanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih v korist 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 32
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je zaradi višjih položnic za 
energijo v Evropi v zadnjih letih razvil 
„pameten“ in razumen pristop k energijski 
učinkovitosti in prihrankom pri energiji;
poudarja, da sta vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij in njihovo 
izvajanje v vseh inteligentnih omrežjih vse 
bolj pomembna za razvoj učinkovite 
porabe energije, zlasti za razvoj 
inteligentnih števcev, ki potrošnikom 
posredujejo podatke o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih,

Or. en

Predlog spremembe 480
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom; 
poudarja, da s tem, ko dobijo vpogled v 
svojo potrošnjo energije in jo učinkovito 
spremljajo in nadzorujejo, potrošniki 
postanejo dejavno zainteresirani za 
energijsko učinkovitost; 

Or. en



AM\913608SL.doc 127/149 PE496.501v01-00

SL

Predlog spremembe 481
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom; 
poudarja, da s tem, ko dobijo vpogled v 
svojo potrošnjo energije in jo učinkovito 
spremljajo in nadzorujejo, potrošniki 
postanejo dejavno zainteresirani za 
energijsko učinkovitost; 

Or. en

Predlog spremembe 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom; 
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poudarja, da s tem, ko dobijo vpogled v 
svojo potrošnjo energije in jo učinkovito 
spremljajo in nadzorujejo, potrošniki 
postanejo dejavno zainteresirani za 
energijsko učinkovitost; 

Or. en

Predlog spremembe 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage, 
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno
verjame, da je na področju energije 
čedalje pomembnejša tudi vloga 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij;
v zvezi s tem opozarja na vlogo 
inteligentnih števcev pri posredovanju 
podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“, 
stroškovno učinkovit pristop k
zmanjševanju porabe energije preko 
energijske učinkovitosti in prihrankov pri 
energiji; verjame, da je vloga 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij
na področju energijske učinkovitosti vse 
pomembnejša; v zvezi s tem opozarja na 
vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov potrošnikom v 
realnem času o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih in informacij o 
ukrepih in možnostih za energijsko 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 484
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 32
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom; 
poudarja, da bi morali potrošniki s 
pomočjo učinkovitega spremljanja in 
nadzora svoje porabe energije postati 
dejavno zainteresirani za energijsko 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 485
András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom; 
poudarja, da bo potrebno aktivno 
sodelovanje potrošnikov in kampanje 
obveščanja potrošnikov, da bi imeli korist 
od širjenja pametnih energetskih 
sistemov;
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Or. en

Predlog spremembe 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; poudarja 
potrebo po spodbujanju potrošnikov k 
proizvajanju lastne energije; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov potrošnikom o 
porabi energije v gospodinjstvih in 
podjetjih ter višku, poslanim nazaj v 
omrežje;

Or. en

Predlog spremembe 487
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 

32. meni, da se je kljub višjim položnicam 
za energijo v Evropi v zadnjih letih prav 
zaradi tega izoblikoval „pameten“ in 
razumen pristop k energijski učinkovitosti 
in prihrankom pri energiji; vseeno verjame, 
da je na področju energije čedalje 
pomembnejša tudi vloga informacijsko-
komunikacijskih tehnologij; v zvezi s tem 
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opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju podatkov o porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih potrošnikom;

opozarja na vlogo inteligentnih števcev pri 
posredovanju lahko razumljivih podatkov
potrošnikom o dejanski porabi energije v 
gospodinjstvih in podjetjih s pomočjo 
zaslona na inteligentnem števcu ali preko 
interneta;

Or. en

Predlog spremembe 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. meni, da je treba nujno razviti 
inteligentna omrežja, saj brez njih ne 
bosta mogoča integracija razpršene 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
in izboljšanje učinkovitosti porabe 
energije, ki sta temeljna za doseganje 
ciljev Strategije 2020;

Or. en

Predlog spremembe 489
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj 
osredotočiti na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo, ter 
poudarja potrebo po dvosmernih tokovih 
energije in informacij v realnem času; 
poudarja koristi za potrošnike, ki jih 
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imajo nove tehnologije, kot so upravljanje 
z energijo na strani povpraševanja in 
sisteme za odziv na povpraševanje, ki 
izboljšajo energijsko učinkovitost ponudbe 
in povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poudarja pomen raziskav na ravni 
Evropske unije in držav članic pri 
pospeševanju novih tehnoloških dosežkov 
in napredka na energetskem področju za 
ohranjanje tehnološkega primata 
Evropske unije in preprečevaje odvisnosti 
od tehnologije, ki izvira iz tretjih držav, 
tako da bo energijski prehod prispeval k 
evropski agendi za rast in delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Corinne Lepage

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj 
osredotočiti na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo, ter 
poudarja potrebo po dvosmernih tokovih 
energije in informacij v realnem času; 
poudarja koristi za potrošnike, ki jih 
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imajo nove tehnologije, kot so upravljanje 
z energijo na strani povpraševanja in 
sistemi za odziv na povpraševanje, ki 
izboljšajo energijsko učinkovitost ponudbe 
in povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 492
Adina-Ioana Vălean

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. meni, da bi morala biti energetska 
infrastruktura v večji meri usmerjena h 
končnemu porabniku in se bolj 
osredotočiti na odnos med zmogljivostmi 
distribucijskega sistema in porabo; 
poudarja potrebo po dvosmernih tokovih 
energije in informacij v realnem času; 
poudarja koristi za potrošnike, ki jih 
imajo nove tehnologije, kot so upravljanje 
z energijo na strani povpraševanja in 
sistemi za odziv na povpraševanje, ki 
izboljšajo energijsko učinkovitost ponudbe 
in povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 493
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. želi poudariti ključno vlogo 
preglednosti cen in informacij za 
potrošnike; zato meni, da mora Komisija 
čim bolj natančno določiti vpliv na ceno 
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energije, ki jo bodo po različnih scenarijih 
plačali posamezniki in podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. priznava, da trenutna cena ogljika v 
sistemu EU za trgovanje z emisijami ne 
spodbuja naložb v nizkoogljične 
tehnologije, zato ne bo zelo vplivala na 
zmanjšanje emisij, obenem pa obstaja 
nevarnost, da bo EU zaradi tega v 
prihodnjih desetletjih še naprej usmerjena 
v infrastrukturo z večjo emisijo ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. opozarja na zmanjšanje stroškov 
obnovljive energije, ki je bilo deloma 
ustvarjeno s tehnološkimi izboljšanji, ki so 
jih prinesle napredne raziskave in razvoj;  
poudarja, da je treba še naprej podpirati 
raziskave in razvoj obnovljivih energij, 
med drugim s povečanjem deleža sredstev, 
namenjenih za raziskave na področju 
obnovljivih energij v 3 % javnega BDP, 
namenjenega za raziskave, in z izvajanjem 
Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;  poziva Komisijo, 
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naj zagotovi, da se v programu Obzorje 
2020 in v evropskih partnerstvih za 
inovacije v okviru Unije inovacij 
prednostno obravnava potreba po razvoju
varnih in trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, izpolnjevale dolgoročne cilje, 
povezane s podnebnimi spremembami in 
energijo, in spodbujale priložnosti za 
oblikovanje delovnih mest in zagotovile 
spremembo vedenja potrošnikov; zato 
poziva, da se vsaj tri četrtine proračuna za 
raziskave na področju energije iz naslova 
poceni, varna in čista energija nameni za 
obnovljivo energijo in energijsko 
učinkovitost, na podlagi prednostne 
opredelitve nalog v Evropskem strateškem 
načrtu za energetsko tehnologijo;  
poudarja, da bi bilo treba financirati načrt 
SET z zadostnim sredstvi preko 
posameznih proračunskih vrstic za 
posamezno tehnologijo:

Or. en
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Predlog spremembe 497
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih 
nizkoogljičnih tehnologij, ki bi spodbudile 
konkurenčnost EU, spodbujale priložnosti 
za oblikovanje delovnih mest in zagotovile
spremembo vedenja potrošnikov;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju obnovljivih virov energije in 
ukrepov za energijsko učinkovitost, 
skladnih s ciljem oblikovanja trajnostnega 
energetskega sistem do leta 2050, 
spodbuja priložnosti za ustvarjanje
delovnih mest in zagotovi spremembo 
vedenja potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 498
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov; poudarja, da bi treba 
v obdobju po letu 2020 dati ustrezno 
prednost znižanju stroškov energije iz 
obnovljivih virov s pomočjo inovacij;

Or. nl
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Predlog spremembe 499
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. opozarja, da je varna, čista in 
učinkovita energija pomemben element 
Novega okvirnega programa za raziskave 
in inovacije 2014-2020 Obzorje 2020 
[xxx/xxxx]; poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da se v programu Obzorje 2020 in v 
evropskih partnerstvih za inovacije v 
okviru Unije inovacij prednostno 
obravnava potreba po razvoju vseh vrst 
trajnostnih nizkoogljičnih tehnologij, ki bi 
spodbudile konkurenčnost EU, spodbujale 
priložnosti za oblikovanje delovnih mest in 
zagotovile spremembo vedenja 
potrošnikov;

Or. sl

Predlog spremembe 500
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov; s tem v zvezi podpira 
cilje Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo in povezanih 
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evropskih industrijskih pobud;

Or. en

Predlog spremembe 501
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest, zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov in ustvarile spodbude 
za odgovorno ravnanje z energijo;

Or. de

Predlog spremembe 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov; poudarja, da bi bilo 
treba več raziskav in razvoja osredotočiti  
na optimizacijo na ravni energetskega 
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sistema ;

Or. en

Predlog spremembe 503
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju tehnologije načrta SET in drugih
trajnostnih nizkoogljičnih tehnologij, ki bi 
spodbudile konkurenčnost EU, spodbujale 
priložnosti za oblikovanje delovnih mest in 
zagotovile spremembo vedenja 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 504
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost 
EU, spodbujale priložnosti za oblikovanje 
delovnih mest in zagotovile spremembo 
vedenja potrošnikov;

33. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v 
programu Obzorje 2020 in v evropskih 
partnerstvih za inovacije v okviru Unije 
inovacij prednostno obravnava potreba po 
razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih 
tehnologij, obenem pa uskladi njihove 
instrumente, ki bi spodbudile 
konkurenčnost EU, spodbujale priložnosti 
za oblikovanje delovnih mest in zagotovile 
spremembo vedenja potrošnikov;
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Or. en

Obrazložitev

Z razvojnim in inovacijskim delom na razvoju vseh vrst trajnostnih nizkoogljičnih tehnologij 
je treba začeti zgodaj. V podporo temu delu bo boljša opredelitev prednostnih nalog, skupaj z 
enotnim okvirom politik, ki bi uskladil vse instrumente, od politike na področju raziskav in 
inovacij do uporabe.

Predlog spremembe 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. ugotavlja, da ima evropski sistem 
trgovanja z emisijami nekaj 
nepredvidenih težav in da bo kopičenje 
viška pravic za dolgo časa zmanjšalo 
spodbudo za uveljavljanje nizkoogljičnih 
naložb; želi spomniti, da to ogroža 
učinkovitost tega sistema kot osrednjega 
mehanizma EU za zmanjševanje emisij, s 
katerim bi imele konkurenčne tehnologije 
enake konkurenčne pogoje, podjetjem bi 
bila omogočena prožnost, da bi razvijala 
lastne strategije blaženja, in bi bili 
omogočeni specifični ukrepi za boj proti 
selitvi virov ogljika; poziva Komisijo, naj 
sprejme ukrepe za odpravljanje 
pomanjkljivosti sistema za trgovanje z 
emisijami in omogoči prvotno predvideno 
delovanje; ti ukrepi lahko obsegajo:
(a) čim hitreje predstaviti poročilo 
Parlamentu in Svetu, v katerem bodo med 
drugim preučeni vplivi na spodbude za 
vlaganje v nizkoogljične tehnologije in 
tveganje selitve virov CO2; Komisija pred 
začetkom tretje faze po potrebi dopolni 
uredbo iz člena 10(4) Direktive 
2003/87/ES, da bi začeli izvajati ustrezne 
ukrepe, kar bi lahko zajemalo tudi 
zadržanje potrebnega števila pravic;
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(b) predlaganje zakonodaje, ki bi ob 
prvem primernem datumu prilagodila 
zahtevo za linearno letno zmanjševanje, ki 
trenutno znaša 1,74 % letno, da bi dosegli 
cilj glede zmanjšanja emisij CO2 do leta 
2050;
(c) ocena in objava ocene o koristnosti 
oblikovane rezervne cene za dražbo 
pravic;
(d) ukrepi za povečanje vnosa ustreznih 
informacij in večjo preglednost registra 
sistema za trgovanje z emisijami, kar bi 
omogočilo učinkovitejši nadzor in 
ocenjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 506
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva države članice in mednarodno 
skupnost, da vzdržujejo izobraževalne 
ustanove, ki bodo zmožne šolati 
kvalificirano delovno silo na področju 
varne in zanesljive oskrbe z energijo ter 
gospodarjenja z odpadki;
(Premaknjeno s točke 18.)

Or. sl

Predlog spremembe 507
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva Evropsko komisijo, naj 
pomaga pri vzpostavitvi evropskih 
industrijskih pobud iz načrta SET za 
obnovljive energije, ki trenutno niso 
vključene, in sicer za platformo 
obnovljivih tehnologij za ogrevanje in 
hlajenje;

Or. en

Predlog spremembe 508
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poudarja nujnost nadaljnjih 
raziskovalnih naporov za razvoj 
tehnologij shranjevanja energije;

Or. de

Predlog spremembe 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja pomen nadaljnjih industrijskih 
raziskav in razvoja na področju rabe 
naravnega plina v pomorskem in 
letalskem sektorju;

34. poudarja pomen nadaljnjih javnih in
industrijskih raziskav in razvoja na 
področju alternativnih in obnovljivih goriv
v cestnem, pomorskem in letalskem 
sektorju;

Or. en
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Predlog spremembe 510
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja pomen nadaljnjih industrijskih 
raziskav in razvoja na področju rabe 
naravnega plina v pomorskem in letalskem 
sektorju;

34. poudarja pomen nadaljnjih industrijskih 
raziskav in razvoja na področju rabe
energijske učinkovitosti, obnovljivo 
energijo in naravnega plina v pomorskem 
in letalskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 511
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja pomen nadaljnjih industrijskih 
raziskav in razvoja na področju rabe 
naravnega plina v pomorskem in letalskem 
sektorju;

34. poudarja pomen nadaljnjih industrijskih 
raziskav in razvoja na področju rabe 
naravnega plina v cestnem, pomorskem in 
letalskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 512
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja pomen nadaljnjih industrijskih 
raziskav in razvoja na področju rabe 
naravnega plina v pomorskem in letalskem 
sektorju;

34. poudarja pomen nadaljnjih industrijskih 
raziskav in razvoja na področju rabe 
naravnega plina v cestnem, pomorskem in 
letalskem sektorju;
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Or. en

Predlog spremembe 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. poudarja pomen nadaljnjih raziskav 
in razvoja rabe skladišč za shranjevanje 
energije, da se olajša uporabo obnovljivih 
virov energije v prometnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 514
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. podpira nadaljnje raziskave sistemov 
hlajenja in ogrevanja z namenom izvajanja 
ambiciozne politike EU; poziva javne 
organe, naj pripravijo regionalno presojo 
vplivov na podzemlje, da se izboljša 
razdelitev virov med geotermalno 
energijo, plinom iz skrilavca in drugimi 
podzemnimi viri ter se tako kar najbolj 
povečajo koristi za družbo;

35. podpira nadaljnje raziskave sistemov 
hlajenja in ogrevanja, vključno z
daljinskim ogrevanjem in hlajenjem, z 
namenom izvajanja ambiciozne politike 
EU;

Or. de

Predlog spremembe 515
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 35
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Predlog resolucije Predlog spremembe

35. podpira nadaljnje raziskave sistemov 
hlajenja in ogrevanja z namenom izvajanja 
ambiciozne politike EU; poziva javne 
organe, naj pripravijo regionalno presojo 
vplivov na podzemlje, da se izboljša 
razdelitev virov med geotermalno 
energijo, plinom iz skrilavca in drugimi 
podzemnimi viri ter se tako kar najbolj 
povečajo koristi za družbo;

35. podpira nadaljnje raziskave sistemov 
hlajenja in ogrevanja z namenom izvajanja 
ambiciozne politike EU; opozarja na 
možno konkurenco med plinom iz 
skrilavca in obnovljivo energijo; zato
poziva javne organe, naj pripravijo 
regionalno presojo vplivov na podzemlje, 
da se izboljša razdelitev virov ter se tako 
kar najbolj povečajo koristi za družbo;

Or. en

Predlog spremembe 516
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. podpira nadaljnje raziskave sistemov 
hlajenja in ogrevanja z namenom izvajanja 
ambiciozne politike EU; poziva javne 
organe, naj pripravijo regionalno presojo 
vplivov na podzemlje, da se izboljša 
razdelitev virov med geotermalno energijo, 
plinom iz skrilavca in drugimi podzemnimi 
viri ter se tako kar najbolj povečajo koristi 
za družbo;

35. spodbuja proizvodnjo in rabo 
obnovljivega in povrnjenega ogrevanja in
podpira nadaljnje raziskave sistemov 
hlajenja in ogrevanja z namenom izvajanja 
ambiciozne politike EU poziva javne 
organe, naj osvežijo napoved 
povpraševanja po ogrevanju za obzorje 
2050 in pripravijo regionalno presojo 
vplivov na podzemlje, da se izboljša 
razdelitev virov med geotermalno energijo, 
plinom iz skrilavca in drugimi podzemnimi 
viri ter se tako kar najbolj povečajo koristi 
za družbo;

Or. en

Predlog spremembe 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 35
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Predlog resolucije Predlog spremembe

35. podpira nadaljnje raziskave sistemov 
hlajenja in ogrevanja z namenom izvajanja 
ambiciozne politike EU; poziva javne 
organe, naj pripravijo regionalno presojo 
vplivov na podzemlje, da se izboljša 
razdelitev virov med geotermalno energijo, 
plinom iz skrilavca in drugimi podzemnimi 
viri ter se tako kar najbolj povečajo koristi 
za družbo;

35. podpira nadaljnje raziskave sistemov 
hlajenja in ogrevanja z namenom izvajanja 
ambiciozne politike EU; poziva javne 
organe, naj pripravijo regionalno presojo 
vplivov na podzemlje, da se na trajnosten 
način izboljša razdelitev virov med 
geotermalno energijo, plinom iz skrilavca 
in drugimi podzemnimi viri ter se tako kar 
najbolj povečajo koristi za družbo;

Or. en

Predlog spremembe 518
Niki Cavela (Niki Tzavela), Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva Komisijo, naj zbere zahtevane 
podatke o toplotni energiji, ogrevanju in 
hlajenju, ki so nujno potrebni za jasno 
sliko trenutnega stanja, ter tudi za 
načrtovanje ustreznih scenarijev za 
prihodnost. Podatki morajo razkriti vire in 
rabo ogrevanja in hlajenja, njune 
mešanice energetskih virov in distribucijo 
ogrevanja različnim končnim 
uporabnikom (stanovanja, industrija, 
terciarna raba) z deležem 
proizvedene/posredovane toplotne 
energije za daljinsko ogrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 519
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poudarja, da so dolgoročni in trdni 
okvirni pogoji za spodbujanje obnovljivih 
virov energije odločilnega pomena za 
znižanje stroškov kapitala za vlagatelje; 
podpira preprostejši dostop do 
financiranja obnovljivih virov energije za 
vlagatelje, predlaga aktivnejšo udeležbo 
Evropske investicijske banke pri 
financiranju obnovljivih virov energije, 
uvedbo nacionalnih zelenih investicijskih 
bank, preverjanje inovativnih finančnih 
instrumentov na področju obnovljivih 
virov energije ter okrepljen in 
poenostavljen dostop do institucij z 
dolgoročnimi obveznostmi, kot so na 
primer pokojninski skladi;

Or. de

Predlog spremembe 520
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poudarja, da so raziskave na 
področju novih alternativnih goriv nujne 
za doseganje dolgoročnih okoljsko-
podnebnih ciljev, in zato pričakuje, da 
bodo za njih na voljo spodbude s strani 
programa Obzorje 2020;

Or. sl

Predlog spremembe 521
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)



PE496.501v01-00 148/149 AM\913608SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poudarja pomen podpore EU 
raziskavam tehnologij za raziskovanje 
novih virov energije ter zlasti 
alternativnih virov energije in 
nekonvencionalnih goriv;

Or. pl

Predlog spremembe 522
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. podpira nadaljnjo izgradnjo 
kombiniranih obratov za soproizvodnjo 
toplotne in električne energije ter uporabo 
odpadne toplote in s tem povezane 
infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe 523
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 35 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35b. poziva javne organe, naj pripravijo 
geološko presojo vplivov, da se optimizira 
razdelitev virov med pridobivanjem 
geotermalne energije, pridobivanjem 
plina iz skrilavca, skladiščenjem 
ogljikovega dioksida in drugimi 
podzemnimi viri ter se tako kar najbolj 
povečajo koristi za družbo;

Or. de
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Predlog spremembe 524
Niki Cavela (Niki Tzavela), Herbert Reul, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. pozdravlja prihodnje sporočilo 
Komisije o zajemu in skladiščenju ogljika, 
notranjem trgu, energijski učinkovitosti in 
energetskih tehnologijah za nadaljnji 
napredek pri političnih izbirah, 
opredeljenih v energetskem načrtu 
Komisije za leto 2050;

Or. en


